
Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpe�nostního inženýrství 
 

Katedra bezpe�nostního managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení akceschopnosti  
zdravotnické záchranné služby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student:          Bc. Adéla Vavre�ková 
Vedoucí diplomové práce:       doc. Ing. Vilém Adamec Ph.D. 
Studijní obor:         Bezpe�nostní inženýrství 
Datum zadání diplomové práce:     30. listopadu 2009 
Termín odevzdání diplomové práce:     30. dubna 2010   
 
 
  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místop�ísežné prohlášení:  

„Místop�ísežn� prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatn�.“ 

 

V Ostrav� 20. dubna 2010 

        Bc. Adéla Vavre�ková 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod�kování: 
 
 

Cht�la bych pod�kovat doc. Ing. Vilému Adamcovi Ph.D. za pomoc p�i zpracování mé 

diplomové práce a PhDr. Lukáši Humplovi za poskytnuté rady a materiály.  

 



 4 

Anotace 

 
Vavre�ková, A.: Hodnocení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby. Diplomová 

práce. VŠB – TU Ostrava, 2010, 46 s. 

 

Diplomová práce popisuje sou�asný stav integrovaného záchranného systému, jeho 

strukturu a základní složky. 

Práce se zabývá postupem a �inností zdravotnické záchranné služby na míst� 

mimo�ádné události, kde poskytuje neodkladnou p�ednemocni�ní pé�i a její spolupráci 

s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Dále práce analyzuje situaci 

v oblasti hodnocení akceschopnosti Hasi�ského záchranného sboru �R. 

Cílem práce bylo vypracovat návrh zásad pro hodnocení akceschopnosti 

zdravotnické záchranné služby. 

 

Klí�ová slova: zdravotnická záchranná služba, akceschopnost, mimo�ádná událost. 

 

 

Vavre�ková, A.: Evaluation of Emergency Medical Service Readiness. Graduation thesis. 
VŠB – TU Ostrava, 2010, 46 s. 
 
 

Graduation thesis describes joint rescue system, its structure and its own 

constitutors in the present. 

    The thesis is dealing with process and activity of Emergency Medical Service 

during incident, where is provided urgent prehospital care and the cooperation of this 

system with other constituents of joint rescue system. This thesis also analyses situation in 

evaluation of action of Fire-fighting rescue system in Czech republic. 

 The main purpose of this thesis is to create proposal of codes for evaluation of 

Emergency Medical Service. 

 

 Key words: Emergency Medical Service, Evaluation, incident.  

 



 5 

Obsah 

1 Úvod ...................................................................................................................................6 
2 Rešerše literatury..............................................................................................................7 
3 Mimo�ádná událost ..........................................................................................................9 
4 Integrovaný záchranný systém a jeho složky...............................................................11 

4.1 Zdravotnická záchranná služba ........................................................................... 12 
4.1.1 Výjezdové skupiny ...................................................................................... 13 
4.1.2 Opera�ní st�ediska ....................................................................................... 14 

4.2 Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky .......................................................... 14 
4.3 Policie �eské republiky....................................................................................... 15 

5 Postup a �innost ZZS na míst� mimo�ádné události ...................................................16 
5.1 Postup ZZS p�i �ešení mimo�ádné události ......................................................... 16 
5.2 T�íd�ní ran�ných.................................................................................................. 18 
5.3 Odsunová trasa, obvazišt�, odsunové stanovišt� ................................................. 19 
5.4 T�ídící skupiny..................................................................................................... 21 
5.5 Metoda START ................................................................................................... 22 
5.6 Zdravotnická dokumentace.................................................................................. 24 
5.7 Traumatologický plán ZZS.................................................................................. 24 

6 Spolupráce ZZS a složek IZS p�i mimo�ádné události ...............................................27 
7 Akceschopnost.................................................................................................................30 

7.1 Akceschopnost HZS ............................................................................................ 30 
7.1.1 Po�etní stav hasi�� a vnit�ní organizace jednotky....................................... 31 
7.1.2 Osv�d�ení o odborné zp�sobilosti............................................................... 31 
7.1.3 Požární technika a v�cné prost�edky požární ochrany ................................ 31 

8 Dostupnost.......................................................................................................................32 
8.1 Dostupnost a plošné pokrytí HZS........................................................................ 32 
8.2 Dostupnost a plošné pokrytí ZZS ........................................................................ 34 

9 Kritická infrastruktura..................................................................................................35 
10 Akceschopnost ZZS ........................................................................................................36 

10.1 Personální a odborná p�ipravenost ...................................................................... 36 
10.2 Organizace jednotky............................................................................................ 39 
10.3 Vybavenost technikou a za�ízením...................................................................... 41 
10.4 Dislokace a dojezdové �asy................................................................................. 42 
10.5 Vyhodnocení kontrolního seznamu..................................................................... 44 

11 Záv�r ................................................................................................................................45 
12 Použitá literatura............................................................................................................48 



 6 

1 Úvod 

 

Hromadná nešt�stí, hrozby teroristických útok�, pr�myslové i jiné havárie a další 

katastrofy jsou nedílnou sou�ástí našeho života. Tyto události mají jedno spole�né, a to 

velký po�et ran�ných v krátkém �asovém intervalu p�i omezeném po�tu záchranných 

složek. 

V �eské republice se této problematice nedostávalo dostate�né pozornosti. Zm�na 

p�išla s usnesením �. 102 ze dne 13. prosince 2005, kdy Bezpe�nostní rada státu pov��ila 

Ministerstvo zdravotnictví �eské republiky, aby p�edložilo návrh „Krizové p�ipravenosti 

zdravotnictví v �eské republice“. Tato koncepce pak byla schválena v roce 2007 

Bezpe�nostní radou státu [26]. 

Pro p�ípad vzniku mimo�ádných událostí z�ídil stát záchranné složky, jejichž 

úkolem je chránit zdraví a životy obyvatel a poskytovat pomoc p�i zdolávání mimo�ádné 

události. Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) pat�í mezi jeho základní složky. 

Jejím hlavním úkolem je nep�etržit� poskytovat ú�innou p�ednemocni�ní neodkladnou pé�i 

a dále spolupracovat s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (dále jen 

„IZS“). 

V této práci se budu zabývat akceschopností ZZS. Co ale pojem akceschopnost 

znamená? Slovo akceschopnost se skládá ze dvou samostatných slov – akce a schopnost. 

Akce je �innost, postup, jednání, p�sobení. Schopnost je soubor p�edpoklad� nutných 

k úsp�šnému vykonání ur�ité �innosti [18]. 

S tímto tématem souvisí i spolupráce ZZS s ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému, dostupnost ZZS, jakož i plošné pokrytí ZZS. 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu zásad pro hodnocení akceschopnosti 

ZZS. 
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2 Rešerše literatury 

 
Problematikou akceschopnosti ZZS se nezabývá žádná literatura. Publikace a 

�lánky, které jsem použila, se týkají pouze díl�ích �ástí práce. 

 
 

Vyhláška �. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné služb� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�.  

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �eské republiky o zdravotnické záchranné 

služb� popisuje �innost ZZS, definuje pojem odborné p�ednemocni�ní neodkladné pé�e, 

stanovuje základní úkoly ZZS, vymezuje sí� za�ízení a pracoviš� a také popisuje �innost 

opera�ních st�edisek, výjezdových skupin a letecké záchranné služby. 

 

 

Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra popisuje plošné pokrytí území, vnit�ní organizaci a 

vybavení jednotek požární ochrany, dále organizaci �ízení v jednotkách a zp�sob jejich 

z�izování. V hlav� IV definuje podmínky akceschopnosti jednotek. 

 
 

Mizera, S.: Akceschopnost JSDH v okrese P�erov se zam��ením na požární 

techniku. Bakalá�ská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2008, 45 s. 

 

Autor se v práci zam��il na akceschopnost JSDH v okrese P�erov, a to zejména na 

požární techniku, se kterou jednotky disponují. Dále se v práci zabývá zhodnocením, 

stá�ím, po�tem a druhem požární techniky. Také uvádí JSDH, které mají repasovanou 

požární techniku, kolik repase stojí a kdo jí provedl. Na záv�r zhodnotil možnosti pro 

nákup nové požární techniky nebo repase.  
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Vavre�ková A.: Stanovení a vyhledání pracovních rizik v�etn� opat�ení 

k jejich eliminaci u organizace – Územní st�edisko záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. Bakalá�ská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2008. 

 

Bakalá�ská práce se zabývá pracovními riziky vyskytujícími se u zdravotnických 

pracovník� Územního st�ediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. 

Práce obsahuje charakteristiku organizace, popis pracovních �inností a stanovení 

pracovních rizik, která se vyskytují u pracovník� zdravotnické záchranné služby. 

V záv�ru práce autor navrhuje opat�ení, která mohou vést ke snížení rizikové 

�innosti u pracovník� záchranné služby. 

 
 
 

Svobodová, K.: Studie možnosti spolupráce HZS a ZZS v rámci integrovaného 

záchranného systému. Diplomová práce. Ostrava, VŠB – TU, 2001, 90 s. 

 

Diplomová práce popisuje integrovaný záchranný systém, definuje úkoly, 

povinnosti a poslání základních složek IZS, které se ú�astní mimo�ádných událostí, p�i 

nichž poskytují neodkladnou první pomoc.  

Autorka se v práci zam��ila p�edevším na spolupráci složek HZS a ZZS a navrhuje 

možná zlepšení. 
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3 Mimo�ádná událost 

 

Všichni ob�ané státu mají právo na zdravý a bezpe�ný život. Existují však situace, 

kdy m�že být toto právo narušeno, a� už se jedná o živelné katastrofy nebo pr�myslové �i 

jiné havárie. Pro zabrán�ní vzniku nebo omezení dopadu t�chto mimo�ádných událostí je 

t�eba �init p�íslušná opat�ení [37]. 

Mimo�ádnou událostí se rozumí škodlivé p�sobení sil a jev� vyvolaných �inností 

�lov�ka, p�írodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prost�edí a vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací [39]. Obecn� lze �íci, že 

mimo�ádná událost je taková událost, která zp�sobila narušení stability systému s možným 

ohrožením jeho bezpe�nosti nebo existence [37]. 

Z hlediska p�í�in d�líme mimo�ádné události na: 

• vyvolané p�írodními jevy 

o lokální (nap�. povode�, zem�t�esení) 

o globální (nap�. pandemie) 

o abiotické (vich�ice, požáry) 

o biotické (epizootie, p�emnožení šk�dc�)  

• vyvolané lidským �initelem 

o neúmyslné (nap�. technická závada, havárie, nedbalost) 

o úmyslné (nap�. sabotáž, terorismus) 

• vyvolané smíšenými p�í�inami (nap�. zm�na podnebí vlivem produkce 

skleníkových plyn�) [37]. 

P�íjem ohlášení vzniku mimo�ádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah 

v míst� jejího vzniku zajiš�ují základní složky IZS. Po p�íjezdu na místo události vyhlašuje 

velitel zásahu stupe� poplachu podle poplachového plánu IZS [39]. Stupe� poplachu IZS 

je podle [15] definován jako p�edur�ení pot�eby sil a prost�edk� pro záchranné a likvida�ní 

práce v závislosti na rozsahu a druhu mimo�ádné události a úrovni koordinace složek p�i 

spole�ném zásahu.  
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Podle závažnosti mimo�ádné události se rozlišují tyto poplachové stupn�: 

• 1. stupe� poplachu IZS – mimo�ádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, 

jednotlivý objekt nebo jeho �ást, jednotlivé dopravní prost�edky osobní nebo 

nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2 

• 2. stupe� poplachu IZS – mimo�ádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více 

jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prost�edky 

hromadné dopravy osob, cenný chov zví�at nebo plochy území do 10 000 m2 

• 3. stupe� poplachu IZS – mimo�ádná událost ohrožuje 100 až 1000 osob, �ást 

obce nebo areál podniku, soupravy železni�ní p�epravy, n�kolik chov� 

hospodá�ských zví�at nebo plochy území do 1 km2, povodí �ek, produktovody, 

jde o hromadnou havárii v silni�ní doprav� nebo o havárii v letecké doprav�  

• 4. stupe� poplachu IZS – mimo�ádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, 

celé obce, plochy území nad 1 km2 [7]. 

 

Vyhlásí-li velitel zásahu nejvyšší (zvláštní) stupe� poplachu, p�ebírá koordinaci 

záchranných a likvida�ních prací na území kraje hejtman p�íslušného kraje. Pokud 

p�esáhne mimo�ádná událost území kraje nebo �eské republiky, p�ebírá záchranné a 

likvida�ní práce Ministerstvo vnitra [39]. 

Pokud dojde náhle k poškození zdraví v�tšího po�tu osob a záchranná služba musí 

aktivovat své pozemní i letecké prost�edky, v�etn� záložních, k v�asnému poskytnutí 

neodkladné pé�e, definujeme takovou situaci jako hromadné nešt�stí [12]. Rozd�lení 

hromadného nešt�stí podle míry závažnosti vidíme v tabulce 1.  

 

 
Tabulka 1: Míra závažnosti hromadného nešt�stí (upraveno dle [9]) 
 
Nehoda 2 – 5 osob  
HN omezené do 10 osob z toho 1 ran�ný je v kritickém stavu 
HN rozsáhlejší do 50 osob je postiženo více než 10 lidí 
Katastrofa nad 50 osob  

 
 

Hromadná nešt�stí se podle po�tu postižených osob d�lí na nehodu, hromadné 

nešt�stí omezené, hromadné nešt�stí rozsáhlejší a katastrofu. 
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4 Integrovaný záchranný systém a jeho složky 

 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek p�i p�íprav� na 

mimo�ádné události a p�i provád�ní záchranných a likvida�ních prací [39]. 

Zahrnuje systém vazeb mezi záchrannými, pohotovostními, odbornými a jinými 

složkami orgán� státní správy a samosprávy p�i likvidaci havárií, hromadných nešt�stí, 

katastrof a živelních pohrom, p�i kterém došlo k výskytu velkého množství zran�ných, 

postižených nebo mrtvých osob. Je sou�ástí systému pro zajišt�ní vnit�ní bezpe�nosti státu  

a je jím napl�ováno  ústavní právo ob�ana na pomoc p�i ohrožení zdraví nebo života. 

IZS se používá v p�ípad� p�ípravy na vznik mimo�ádné události a p�i sou�asném 

provád�ní záchranných a likvida�ních prací dv�ma nebo více složkami IZS [39]. 

Složky IZS d�líme na základní a ostatní. Mezi základní složky pat�í zdravotnická 

záchranná služba, Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky (dále jen „HZS“), jednotky 

požární ochrany za�azené v plošném pokrytí území kraje a Policie �eské republiky (dále 

jen „Policie �R“). Ostatními složkami jsou  vy�len�né síly a prost�edky ozbrojených sil, 

ostatní ozbrojené bezpe�nostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany ve�ejného 

zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, za�ízení civilní ochrany a neziskové 

organizace a sdružení ob�an�, která lze využít k záchranným a likvida�ním pracím [39].  

Úkolem základních složek IZS je nep�etržitá pohotovost v p�ípad� ohlášení 

mimo�ádné události, její vyhodnocení a zásah na míst� jejího vzniku. Ostatní složky jsou 

povolávány na místo mimo�ádné události podle jejího druhu a na základ� jejich možností 

zasáhnout. 

Pro ohlášení vzniku mimo�ádné události slouží tís�ové linky. Podle 

telekomunika�ního zákona [43] se tís�ovým voláním rozumí bezplatná volba �ísel, která je 

nutno zp�ístupnit pro záchranu život�, zdraví a majetku a která jsou uvedena v telefonním 

seznamu. 

Složky IZS disponují následujícími tís�ovými �ísly: 

• 150 Hasi�ský záchranný sbor 

• 155 zdravotnická záchranná služba 

• 158 Policie �R 

• 112 jednotné �íslo tís�ového volání. 
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�ízení záchranných a likvida�ních prací se odehrává na 3 úrovních: 

1. Taktické – na míst� zásahu, kde se mimo�ádná událost projevuje. Za 

záchranné  

a likvida�ní práce odpovídá velitel zásahu, kterým je hasi� - velitel jednotky 

požární ochrany. Ten �ídí provád�ní prací a koordinuje složky IZS. 

2. Opera�ní – to znamená úrove� opera�ních st�edisek základních složek IZS. 

Opera�ní st�ediska jsou z�ízena v okresech, krajích i na Ministerstvu vnitra  

a zajiš�ují obsluhu linek tís�ového volání. 

3. Strategické – p�edstavuje p�ímé zapojení starosty obce s rozší�enou 

p�sobností, hejtmana nebo Ministerstva vnitra do koordinace záchranných a 

likvida�ních prací, pokud o to velitel zásahu požádá [32]. 

 

4.1 Zdravotnická záchranná služba 

 
ZZS poskytuje odbornou p�ednemocni�ní neodkladnou pé�i. Nep�etržit� 

zabezpe�uje, organizuje a �ídí p�íjem, zpracování a vyhodnocení tís�ového volání, 

poskytuje zdravotnickou pomoc na míst� vzniku úrazu nebo onemocn�ní a dopravu 

ran�ných, nemocných a rodi�ek [36].  

P�ednemocni�ní neodkladná pé�e je pé�e o postižené na míst� jejich úrazu nebo 

náhlého onemocn�ní, v pr�b�hu jejich transportu k dalšímu odbornému ošet�ení a p�i jejich 

p�edání do zdravotnického za�ízení [36]. Je poskytována p�i stavech, které bezprost�edn� 

ohrožují život postiženého a mohou vést prohlubováním chorobných zm�n k náhlé smrti,  

to znamená, že bez v�asného a kvalifikovaného zásahu by došlo k významnému zhoršení 

stavu, prodloužení lé�by �i následné invalidit�. Dále je poskytována p�i stavech, které 

p�sobí náhlé utrpení a bolest. Nejedná se sice o ohrožení života, ale o humánní p�ístup 

k ošet�ování trpících. V neposlední �ad� jde o stavy, které  p�sobí zm�ny chování a jednání 

ohrožující postiženého nebo jeho okolí. V tomto p�ípad� se jedná o psychicky nemocné, 

pop�ípad� ty jedince, jejichž jednání je ovlivn�no požitím alkoholu �i drog [32]. 

Sí� ZZS tvo�í územní st�ediska záchranné služby, okresní st�ediska záchranné 

služby a výjezdové skupiny a musí být organizovaná tak, aby byla zabezpe�ena dostupnost 

p�ednemocni�ní neodkladné pé�e a její poskytnutí pacientovi do 15 minut od p�ijetí tís�ové 

výzvy [36]. Sou�ástí územního st�ediska je �ídící úsek, zdravotnické opera�ní st�edisko a 
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st�edisko letecké záchranné služby, dále výjezdové skupiny, technický úsek a krizový 

útvar, jehož úkolem je zajiš�ovat koordinaci postupu s ostatními složkami IZS [36]. 

 

4.1.1 Výjezdové skupiny 

 
Výjezdové skupiny poskytují zdravotnickou pomoc na míst� vzniklé události. Je 

n�kolik druh� výjezdových skupin:  

• Rychlá léka�ská pomoc (RLP) – posádku tvo�í nejmén� t�í�lenný tým, a to 

léka�, st�ední zdravotnický pracovník (zdravotní sestra nebo zdravotnický 

záchraná�) a �idi�-záchraná�. Posádku n�kdy dopl�uje pomocný zdravotnický 

pracovník- ošet�ovatel. Tato výjezdová skupina zasahuje u pacient�, u kterých 

hrozí selhání základních životních funkcí, tedy u pacient�, kte�í se nacházejí 

v ohrožení života.  

• Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – posádka je dvou�lenná, tvo�í ji st�ední 

zdravotnický pracovník a �idi�-záchraná�. RZP vyjíždí k pacient�m, jejichž 

zdravotní stav nevyžaduje okamžitý zásah léka�e, ale do léka�ské pé�e je 

pacient následn� p�edán. 

• Rendez-vous (RV) – jedná se o tzv. setkávací systém. Posádka je tvo�ena 

léka�em, st�edním zdravotnickým záchraná�em a �idi�em-záchraná�em. Léka� 

není vázán na vozidlo RLP, k pacient�m vyjíždí osobním automobilem. Z toho 

vyplývá, že není možné pacienta p�evézt k p�ípadnému dalšímu léka�skému 

ošet�ení. Tento systém umož�uje flexibiln�jší pohyb léka�e v terénu a funguje 

tak, že na místo události je vysláno vozidlo RV v p�ípad�, že není nutné 

pacienta transportovat do zdravotnického za�ízení. Je-li zapot�ebí jeho p�evoz, 

p�ivolá léka� sanitku RZP a v p�ípad� pot�eby m�že odjet k dalšímu p�ípadu. 

• Letecká záchranná služba (LZS) – posádka zasahuje ve složení pilot, léka�  

a záchraná�. Vrtulník je vysílán k p�ípad�m, kde je terén špatn� p�ístupný  

pro sanitní vozidla, zásah by nebyl možný do 15 minut, pro šetrný transport 

pacient� nebo je-li nutný rychlý p�evoz pacienta. Posádka m�že také zasahovat 

v nep�ístupném terénu pomocí speciáln� vycvi�ených záchraná�� pro práce  

ve výškách a nad volnou hloubkou. 

• Doprava ran�ných, nemocných a rodi�ek (DRNR) – jde o �innost ryze 

dopravní, která není spojena s žádným zdravotnickým výkonem [32]. 
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4.1.2 Opera�ní st�ediska 

 
Pro aktivaci, �ízení a podporu svých sil a prost�edk� používají základní i ostatní 

složky IZS opera�ní st�ediska.  

Základním a nejd�ležit�jším úkolem operátorek je kvalifikovaný p�íjem,  

zpracování  

a vyhodnocení volání. Práce opera�ního st�ediska záchranné služby má st�žejní význam, 

nebo� �ídí veškerou �innost výjezdových posádek. Tís�ové linky obsluhují pracovníci, 

kte�í mají praxi v urgentních oborech, pracovali na jednotkách intenzivní pé�e �i 

anesteziologicko- resuscita�ních odd�leních. Po�et operátorek na 100 000 - 200 000 

obyvatel je 2 [32].   

B�hem hovoru na lince 155 musí operátorka zjistit, co, kde a kdy se stalo, kolik 

postižených se na míst� nachází a zhodnotit závažnost stavu pacienta. Na základ� 

získaných údaj� musí rozhodnout, zda na místo vyšle posádku záchranné služby a jakou. 

Všechny hovory jsou nahrávány a archivovány [32]. 

Opera�ní st�edisko záchranné služby udržuje spojení s ostatními složkami IZS  

a zajiš�uje jejich informování v p�ípadech, které vyžadují spole�ný zásah. Tato spolupráce 

je nutná p�i oznamování vzniku mimo�ádné události ob�any, p�edávání informace t�m 

složkám, jejichž ú�ast je na míst� události nutná a p�i spole�ném �ešení události a 

koordinaci záchranných a likvida�ních prací [32]. 

Opera�ní st�ediska jsou vybavena spojovací technologií pro telefonní a rádiové 

spojení. Ta umož�uje spojení mezi nimi a výjezdovými skupinami a zdravotnickými 

za�ízeními [32]. Spojový systém ZZS je realizován na frekven�ním pásmu 80 MHz 

s danou celostátní koordina�ní frekvencí, pop�. pomocí komunika�ního systému PEGAS 

[17]. 

 

4.2 Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky 

 
Základním posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek p�ed požáry  

a poskytovat ú�innou pomoc p�i mimo�ádných událostech [38], a� už se jedná o živelní 

pohromy �i pr�myslové havárie. 

HZS je hlavním koordinátorem IZS a p�i pln�ní svých úkol� spolupracuje 

s ostatními složkami IZS i se správními ú�ady a jinými státními orgány, orgány 
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samosprávy, fyzickými a právnickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími 

ob�an� [38]. Plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními zákony na úseku: 

• požární ochrany 

• integrovaného záchranného systému 

• ochrany obyvatelstva 

• krizového �ízení [25]. 

HZS tvo�í generální �editelství HZS a 14 hasi�ských záchranných sbor� kraj�. 

P�i mimo�ádných událostech poskytuje technickou pomoc prost�ednictvím 

zásahových skupin. K této �innosti má HZS specialisty pro práci p�i požárech, ve výškách, 

v zamo�eném  

a  nep�ístupném terénu, v podzemí, ve vod� a p�i dopravních nehodách [32]. 

 

4.3 Policie �eské republiky 

 
Policie �R je ozbrojená složka státu. Má za úkol zajiš�ovat po�ádek uvnit� státu, 

ochra�ovat práva, majetek, ob�any a stíhat pachatele trestné �innosti. 

Policie �R je pod�ízena Ministerstvu vnitra a tvo�í ji Policejní prezídium, útvary 

s p�sobností na celém území republiky a útvary s územn� vymezenou p�sobností. 

V p�ípad� mimo�ádné události zajiš�uje oblast p�ed vstupem nepovolaných osob, 

vykrádáním a drancováním a zabezpe�ení postižených v p�ípad� pot�eby. Dále se stará  

o pr�jezdnost záchranných vozidel. Policie �R má také specializované útvary, které se 

podílejí na vyproš�ování ran�ných a poskytování první pomoci [32]. 
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5 Postup a �innost ZZS na míst� mimo�ádné události 

 
Odbor krizové p�ipravenosti Ministerstva zdravotnictví �eské republiky definuje  

3 �ásti zdravotnického záchranného �et�zce, které se podílejí na záchranných a 

likvida�ních pracích. První �ást tvo�í laická první pomoc, druhou je odborná 

p�ednemocni�ní neodkladná pé�e, kterou zajiš�uje zdravotnická záchranná služba, a t�etí 

�ást p�edstavuje odborná nemocni�ní neodkladná pé�e [26]. V této práci se budu v�novat 

druhé �ásti, která se týká ZZS. 

P�i mimo�ádných událostech je �inností územních st�edisek záchranné služby: 

• �ešení krizových situací regionálního charakteru ve svém spádovém území 

• v p�ípad� krizové situace na území regionu, jejichž následky p�esahují 

regionální charakter: 

o p�ímo �ídí �editele okresních st�edisek záchranné služby 

o spravují regionální sklady rezerv ve zdravotnictví 

o jsou �leny orgán� krizového �ízení na regionální úrovni 

o jsou odpov�dní za zajišt�ní pé�e o postižené 

o zabezpe�ují svou �innost za použití všech prost�edk� územního 

st�ediska záchranné služby, v�etn� LZS a koordinují ji ve spolupráci 

s traumatologickými centry, transfúzními stanicemi a l�žkovými 

za�ízeními a spolupracují s Horskou službou a Vodní záchrannou 

službou 

• �eší další úkoly související se zabezpe�ením p�ednemocni�ní neodkladné pé�e 

v mimo�ádných situacích [25]. 

 

5.1 Postup ZZS p�i �ešení mimo�ádné události 

 

P�i �ešení mimo�ádné události je velice d�ležité, aby byl zásah co nejrychlejší a 

nejefektivn�jší. K tomu ZZS slouží následující páte�ní postup, který je možné upravit podle 

okolností a podmínek zásahu. Je t�eba zohlednit bezpe�nost zasahujících tým� a co nejlépe 

využít podpory IZS. 
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 Páte�ní postup ZZS: 

� správný p�íjem tís�ové výzvy opera�ním st�ediskem ZZS 

� správný postup první posádky na míst� mimo�ádné události - up�esn�ní situace 

� spušt�ní odpovídajícího stupn� traumatologického plánu ZZS 

� povolání záložních sil a prost�edk� dle stupn� traumatologického plánu 

� spušt�ní odpovídajícího stupn� traumatologického plánu zdravotnických 

za�ízení oblasti 

� zajišt�ní vedení zdravotnické �ásti zásahu p�edem ur�eným a odborn� 

zp�sobilým léka�em po celou dobu zásahu IZS p�i mimo�ádné události 

� t�íd�ní - rozhodnutí o zp�sobu t�íd�ní: 

• prioritou je léka�ské t�íd�ní (vždy, je li to možné) s léka�skými 

visa�kami pro hromadné postižení zdraví 

• p�ípadn� laické t�íd�ní START a následné léka�ské p�et�íd�ní (dle 

rozsahu 

charakteru mimo�ádné události a okolností na míst� zásahu) 

� obvazišt� (shromaždišt� ran�ných): 

• rozhodnutí o umíst�ní, po�tu, velikosti, zp�sobu �len�ní a po�tu vstup� 

obvazišt� s ohledem na rozsah mimo�ádné události, bezpe�nost pacient�, 

zasahujících tým� a dostupné odsunové trasy 

• rozhodnutí o režimu obvazišt� 

� zajišt�ní odborné p�ednemocni�ní neodkladné pé�e v odpovídajícím rozsahu 

� odsun - zajišt�ní urgentního odsunu pacient� dle výsledk� léka�ského t�íd�ní: 

• sm�rování pacient� vyžadujících specializovanou pé�i podle závažnosti 

a charakteru postižení do vhodných cílových zdravotnických za�ízení 

poskytujících odbornou nemocni�ní pé�i 

• zajišt�ní transportu ostatních postižených do spádových zdravotnických 

za�ízení 

• konstatování smrti osob a jejich ozna�ení v rámci léka�ského t�íd�ní �i 

p�et�íd�ní a b�hem pobytu na obvazišti 

� sou�innost s dalšími základními a ostatními složkami IZS: 

• prost�ednictvím ur�ených velících pracovník� na míst� zásahu 

• prost�ednictvím opera�ních a informa�ních st�edisek [29]. 
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5.2 T�íd�ní ran�ných 

 

T�íd�ní pacient� na míst� hromadného nešt�stí, neboli triage, se odvíjí od pravidel 

vále�né medicíny. Malý po�et zdravotník� se musí postarat o co nejv�tší po�et 

postižených. Léka�, který má na starosti t�íd�ní nelé�í, ale podle jednoduchého 

mezinárodního algoritmu START p�id�luje zran�ným barevn� odlišené karti�ky, které 

ur�ují prioritu ošet�ení. 

Úsp�šnost t�íd�ní je nejvýznamn�jším m��ítkem kvality práce zdravotnické 

záchranné služby u hromadného nešt�stí [8]. T�íd�ní musí být rychlé, bezpe�né a 

jednoduché. 

Léka�ské t�íd�ní je základním �lánkem postupu �ešení mimo�ádné události. 

D�ležitou sou�ástí p�i t�íd�ní postižených je karta pro léka�ské t�íd�ní a identifikaci 

(Obrázek 1). Provedení visa�ky je následující: reflexní oranžová barva, plastový podklad 

s vnit�ní úložnou kapsou. Úložná kapsa na identifika�ní kart� slouží k uložení další 

písemné dokumentace, identifika�ních dokument� a cenností postiženého.  D�ležitá je 

vhodná povrchová úprava visa�ky – záznam nesmí být poni�en vlivem po�así, p�i zm�n� 

stavu pacienta musí být možná zm�na instrukcí a na popis visa�ky musí být možné použití 

jakékoliv psací pot�eby. D�ležité je také snadné dohledání pacienta po p�evozu do 

zdravotnického za�ízení, a to formou útržk� z visa�ky. Podmínkou je barevné provedení, 

upevn�ní a p�ehledné �len�ní [12].  

Tam, kde je to možné, se provádí t�íd�ní p�ímo na míst� vzniku MU, kde to možné 

není nap�. z d�vodu dále hrozícího nebezpe�í nebo nep�ístupnosti terénu, p�esouvají se 

pacienti na obvazišt�. Léka�, který provádí rozt�ízení, stanovuje priority ošet�ení a odsunu  

[28]. 

T�íd�ní vždy zahajuje léka�, který je na míst� nešt�stí první. Zárove� je i velícím 

léka�em. Po p�íjezdu primá�e nebo vedoucího léka�e ZZS p�ebírá místo velení on. Všechny 

posádky, které p�ijíždí na místo nešt�stí, se zapojují do akce dle pokyn� zdravotnického 

velitele. 

Léka� a záchraná� postupn� prohlížejí zran�né (na jednoho pacienta p�ipadá �as cca  

1-2 minuty) a na visa�ku pozna�í výsledek svého vyšet�ení – záznam o zat�íd�ní osoby a 

lé�ebné zásahy, které je t�eba provést [9]. Viditeln�, nej�ast�ji zav�šená kolem krku 

postiženého, umíst�ná visa�ka zabrání tomu, aby se zran�ný prohlížel opakovan�. 
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V každém vozidle ZZS se nachází 25 ks visa�ek, lihový fix a tvrdá psací podložka. 

P�i vypl�ování visa�ky se postupuje od shora dol�, nejprve na p�ední, poté na zadní stran�. 

Ke každému bodu se musí léka� vyjád�it bu	 zaškrtnutím nebo vypsáním odpov�di [7]. 

Ukázka identifika�ní a t�ídící karty je uvedena v p�íloze �.1. 

 

5.3 Odsunová trasa, obvazišt�, odsunové stanovišt� 

 

Odsunová trasa musí být zvolena tak, aby zajiš�ovala co nejjednodušší p�íjezd a 

plynulý odjezd. Malá zajíž	ka je vždy lepší, než zmatek vyvolaný nap�. otá�ením vozidel. 

Zajišt�ní odsunové trasy má na starost Policie �R [12]. 

Obvazišt� je místo, kde jsou rozt�ízení pacienti ošet�ení podle pokyn� na visa�ce a 

p�ipravení k odsunu. Musí být viditeln� ozna�eno a musí mít pouze jeden vstup a výstup. 

Nachází se v blízkosti místa nešt�stí, ale zárove� v bezpe�né vzdálenosti. Pokud je do akce 

zapojen i vrtulník letecké záchranné služby, je dobré výb�r místa konzultovat s léka�em 

vrtulníku, který má lepší p�ehled o situaci. 

Ukládání ran�ných má sv�j �ád, jednotlivé sektory podle výsledk� t�íd�ní musí být 

od sebe odd�leny. Je t�eba zohlednit pot�eby ran�ných, kte�í vyžadují dohled zdravotník�, i 

t�ch, kte�í pot�ebují rychlý transport do zdravotnického za�ízení. Lehce ran�ní jsou 

umíst�ní stranou, mrtví jsou ukládáni odd�len�. Možná varianta umíst�ní a rozvržení 

obvazišt� je vid�t na obrázku 1. 

Na obvazišti se nachází veškeré vybavení, materiál (obvazy, léky, dlahy, infuze, 

kyslík,…), nástroje, p�ístroje, pom�cky a vše, co zde mohou zanechat vozidla zajiš�ující 

transport a také zásoby p�ipravené speciáln� pro hromadná nešt�stí. 

Záchraná�i u vstupu organizují p�íjem, ukládání a p�emis�ování ran�ných 

v sektorech, �ídí pomoc ostatních složek IZS a jsou v neustálém kontaktu s vedoucím 

léka�em. 

Ošet�ení na obvazišti probíhá podle pokyn� na visa�ce nebo podle vstupní 

prohlídky. V první �ad� je t�eba zajistit základní životní funkce, v druhé etap� dochází 

k ošet�ení zran�ní a poté se provádí opakovaná kontrola a hodnocení stavu ran�ného. Stav 

pacient� se m�že m�nit, a proto je n�kdy t�eba provést jejich p�esun mezi sektory, doplnit 

lé�ebná opat�ení nebo zm�nit priority odsunu [9]. 

Odsunové stanovišt� je prostor, kde pov��ená osoba organizuje odsun pacient� dle 

naléhavosti a spolupracuje s opera�ním st�ediskem. Pacienty je t�eba sm��ovat vhodným 
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dopravním prost�edkem do vhodného zdravotnického za�ízení, aby se zabránilo dalším 

zbyte�ným p�evoz�m a nedošlo k zahlcení cílových nemocnic. Sm��ování p�evážených 

osob je t�eba dokumentovat útržky visa�ek. Nejlépe je umístit odsunové stanovišt� na 

te�nu obvazišt� s odsunovou trasou a tomu p�izp�sobit i ukládání pacient� na obvazišti 

[12]. 

 
 

Obrázek 1: Rozvržení a umíst�ní obvazišt� (p�evzato z [12]) 
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5.4 T�ídící skupiny 

 

P�i léka�ském t�íd�ní na míst� mimo�ádné události se postižení rozd�lí do 4 

základních t�ídících skupin. V první skupin� se nacházejí lidé, kte�í pot�ebují p�ednostní 

ošet�ení, tzn. okamžité zajišt�ní životních funkcí, hrozících selháním a jednoduché, život 

zachra�ující zákroky. Do druhé skupiny pat�í postižení, jejichž zran�ní vyžaduje 

p�ednostní transport nebo transport k odložitelnému ošet�ení.Ve t�etí skupin� jsou lehce 

ran�ní a ve �tvrté skupin� jsou lidé bez zran�ní. Jestliže je identifika�ní a t�ídící karta 

p�eškrtnuta p�es celou �elní stranu visa�ky, znamená to, že �lov�k již zem�el [26]. 

V tabulce je p�ehledn� znázorn�no rozd�lení zran�ní do jednotlivých skupin. 

 

 

Tabulka 2: Základní t�ídící skupiny (upraveno dle [26]) 

 
T�ÍDÍCÍ SKUPINA DRUH ZRAN�NÍ 

t�žké zevní krvácení 
poruchy dechu zp�sobené úrazem, polohou 

I. P�ednostní terapie 

p�etlakový pneumotorax 
kraniocerebrální poran�ní 
úraz b�icha, vnit�ní krvácení 
poran�ní velkých cév 
poran�ní páte�e 

II.a P�ednostní transport 

otev�ené zlomeniny kostí, otev�ená poran�ní kloub� 
poran�ní oka 
rozsáhlejší poran�ní m�kkých tkání 
popáleniny 15 – 30 % (u dosp�lých) 

II.b Transport k odložitelnému 
ošet�ení 

zav�ené zlomeniny kostí, poran�ní kloub� 
popáleniny do 15 % (u dosp�lých) 
poran�ní m�kkých tkání menšího rozsahu, 
zhmožd�niny, tržné rány 
nekomplikované zlomeniny 

III. Lehce ran�ní 

lehké úrazy hlavy apod. 
IV. Bez zran�ní bez zran�ní 
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5.5 Metoda START 

 

START = Snadné T�íd�ní A Rychlá Terapie je jednoduchá t�ídící metoda. Využívá 

se zejména v p�ípadech velkých hromadných nešt�stí, kdy je na míst� nedostatek léka�� a 

pro t�íd�ní postižených je t�eba využít paramedik� nebo i pou�ených laik�. Hlavním 

úkolem je rychlé t�íd�ní ran�ných p�i nehodách s v�tším po�tem ran�ných a zefektivn�ní 

první pomoci [9, 12]. 

Principem metody je odhad a ozna�ení závažnosti poran�ní a stanovení po�adí 

transportu pomocí štítku p�íslušné barvy dopln�ného �íslicí, který je p�id�len každému 

postiženému. Ukázka štítk� je uvedena v p�íloze �.2. Použití metody nevyžaduje žádné 

p�ístrojové vybavení. 

Vedoucí t�ídící skupiny viditeln� ozna�í každého, kdo prošel t�íd�ním. V�nuje se 

pouze t�íd�ní a kontrole stavu ran�ných. Po zhodnocení ozna�í postiženého p�íslušným 

štítkem. Na jeho pokyn provád�jí ostatní �lenové skupiny první pomoc. 

Existují 4 t�ídící skupiny. Nejprve se za�adí ob�ti do skupiny 3, pak do ostatních 

skupin podle následujícího postupu: 

�.3 – zelená (samostatný odchod ze zóny nebo se vzájemnou pomocí) 

1. ob�ti se hlasit� osloví: „Všichni, kdo m� slyší a mohou chodit, p�ij	te ke mn�!“ 

2. ozna�í se zeleným štítkem a odvedou se �lenem transportní skupiny mimo 

nebezpe�nou zónu k ošet�ení 

3. pozor – „zelení“ mají snahu vracet se zp�t nebo necht�jí opustit místo zásahu 

(mají tam cenné v�ci, p�íbuzné, p�átele). Na vlastní žádost jim m�že být 

povoleno poskytovat první pomoc, pokud to bezpe�nostní situace dovoluje 

�.4 – �erná (mrtví, poran�ní neslu�itelná se životem) 

1. ozna�í se a ponechají na míst� nálezu 

�.1 – �ervená (neodkladná první pomoc a p�ednostní transport) 

1. zhodnotí se stav dýchání, prokrvení a v�domí 

2. zran�ní jsou v kritickém stavu, je t�eba provést neodkladnou první pomoc a 

život zachra�ující úkony v nejkratším možném �ase 

�.2 – modrá (neodkladná první pomoc a transport až po �.1) 

1. zhodnotí se úrove� dechu, úrove� prokrvení a v�domí 

2. zran�ní nejsou v kritickém stavu a nevyžadují okamžitý transport [16]. 
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Na obrázku 2 je názorn� znázorn�n postup t�íd�ní metodou START. Vysv�tlivky 

k obrázku jsou k nahlédnutí v p�íloze �.2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: T�íd�ní ran�ných metodou START (p�evzato z [16]) 
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5.6 Zdravotnická dokumentace 

 

Pro úsp�šnou spolupráci mezi ZZS a nemocni�ním za�ízením je velice d�ležitá 

kvalitní zdravotnická dokumentace, na které budou jasn� a p�ehledn� viditelné záznamy o 

t�íd�ní, provedených výkonech, diagnóze, odsunu a identifikaci postiženého. Z toho 

vyplývá, že zdravotnická dokumentace je d�ležitá nejen na míst� vzniku mimo�ádné 

události, ale také po p�edání zran�ného do zdravotnického za�ízení [10].  

Na základ� vyhlášky [35] musí být sou�ástí zdravotnické dokumentace ZZS p�i 

mimo�ádné události: 

• identifika�ní a t�ídící karta 

• záznam t�ídícího léka�e 

• záznam o hromadném odsunu postižených osob.  

Záznam do zdravotnické dokumentaci provádí zdravotnický pracovník. Minimální 

obsah jednotlivých �ástí zdravotnické dokumentace je uveden v p�íloze �. 1 k vyhlášce 

[35]. 

Každé Územní st�edisko záchranné služby si vede vlastní dokumentaci. A�koli se 

všechny �ídí výše uvedenou vyhláškou a tedy spl�ují všechny požadavky, dokumentace 

není pro všechny st�ediska jednotná a z toho d�vodu m�že nastat komplikace p�i 

spolupráci jednotlivých složek IZS z r�zných kraj�.  

 

5.7 Traumatologický plán ZZS 

 

Traumatologický plán je dokument, který obsahuje výsledek plánovací �innosti 

[46]. D�lí se na: 

• Regionální traumatologický plán 

o Vnit�ní 

o Vn�jší 

• Traumatologický plán ZZS 

o Oblastní 

o Krajský 

• Traumatologický plán zdravotnických za�ízení (nemocnic, poliklinik,…) 

• Ostatní traumatologické plány (podnik�, organizací,…) [46]. 
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Traumatologický plán ZZS je plán týkající se poskytování neodkladné zdravotní 

pé�e obyvatelstvu p�i výskytu velkého po�tu zran�ných p�i mimo�ádné události. K jeho 

aktivaci dochází pouze v p�ípad�, pokud záchranná služba není schopna zvládnout 

mimo�ádnou událost prost�edky, které má ve služb� k dispozici [4]. 

Vyhláška [33] stanovuje, co má traumatologický plán obsahovat: 

• postupy zdravotnických za�ízení a správních ú�ad� a organizaci zajišt�ní 

neodkladné zdravotnické pé�e a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému 

mimo�ádnou událostí nebo osobám provád�jícím záchranné a likvida�ní práce, 

pokud byly v souvislosti s mimo�ádnou událostí zdravotn� postiženy 

• zp�sob zabezpe�ení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému 

obyvatelstvu 

• zásady ochrany ve�ejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimo�ádné 

události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dot�ených 

zdravotnických za�ízení. 

P�i jeho tvorb� je d�ležité stanovit cíle a úkoly �innosti v�etn� prost�edk� a zp�sob� 

k jejich dosažení [46]. Struktura traumatologického plánu ZZS je uvedena v p�íloze �.3. 

Cílem traumatologického plánu je co nejrychlejší p�evoz ran�ných z místa události 

do zdravotnického za�ízení, systém reálných opat�ení, kterými ZZS reaguje na 

mimo�ádnou událost, p�edpis stanovující postupy záchraná�� p�i vzniku mimo�ádné 

události, plán pro zvládnutí a likvidaci náhlých událostí, které ohrožují životy lidí a 

vytvo�ení uceleného funk�ního systému poskytování p�ednemocni�ní neodkladné pé�e 

efektivn� reagujícího na vznik hromadného postižení zdraví osob jako následek 

mimo�ádné události [46]. 

Traumatologický plán je aktivován po vyhodnocení situace opera�ního st�ediska 

záchranné služby, které na místo události vyšle výjezdové skupiny. Jejich po�et se odvíjí 

podle informací, které jsou dostupné po zmapování místa a odhadu po�tu zran�ných. 

Chybou je podcen�ní situace, ale také nesprávný odhad m�že zp�sobit komplikace, a to 

nap�. blokování prost�edk�, které mohou chyb�t p�i b�žném provozu. Je t�eba opera�ní 

st�edisko neustále informovat o vývoji situace a pr�b�žn� up�es�ovat prvotní data. Do 

místa události jsou vyslány nejen zdravotníci ve služb�, tzv. prost�edky prvního sledu, ale 

také posilové výjezdové skupiny ze vzdálen�jších míst a v p�ípad� pot�eby i zdravotni�tí 

záchraná�i, kte�í m�li v té dob� volno, tzv. prost�edky druhého sledu [4, 13]. 

Dalším úkolem opera�ního st�ediska je informovat další složky IZS – Policii �R a 

Hasi�ský záchranný sbor, opera�ní st�ediska okolních záchranných služeb a zainteresované 
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nemocnice o vzniklé situaci a koordinovat transport zran�ných. Samoz�ejmostí je také 

informování krizového štábu. D�ležitým krokem je také zastavení všech �inností, které 

mají menší prioritu, nap�. sekundární transporty. V p�ípad� pot�eby je t�eba do služby 

povolat další operátory, aby byla nadále zajišt�na �innost tís�ové linky i pro p�ípady, které 

se netýkají mimo�ádné události [4]. Všechny své kroky a postupy musí pracovníci 

opera�ního st�ediska zaznamenávat do zdravotnické dokumentace. 

Pro úsp�šné zvládnutí mimo�ádné události je také d�ležitá �innost opera�ního 

st�ediska na míst� mimo�ádné události. Zam��uje se zejména na: 

• koordinace s velitelem zásahu 

• ozna�ení vedoucího léka�e zásahu 

• standardizovaná situa�ní zpráva (METHANE Report) 

• organizace prostoru 

• t�íd�ní (START) 

• ošet�ení 

• odsunové t�íd�ní 

• koordinace transportu [46]. 

Aktivace traumatologického plánu je ukon�ena opera�ním st�ediskem na základ� 

rozhodnutí krizového štábu [4]. 
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6 Spolupráce ZZS a složek IZS p�i mimo�ádné události 

 

Každá mimo�ádná událost je zkouškou p�ipravenosti všech složek IZS. Sou�innost 

základních složek IZS pat�í ke každodenní rutin� a za standardních situací slouží k získání 

pot�ebných pracovních návyk� a vazeb a je tréninkem taktiky zásahu pro mimo�ádné 

události [5]. Prioritou a cílem každého zásahu je zachránit co nejvíce život� a zmírnit 

následky u pacient�, kte�í p�ežili [27]. 

Koordinaci záchranných a likvida�ních prací na míst� zásahu provádí velitel 

zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimo�ádné události p�íslušný stupe� poplachu. 

Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany [39]. 

V p�ípad�, že na místo události p�ijedou nejd�íve hasi�i nebo policisté, je dobré, aby 

byli schopni poskytnout postiženým adekvátní první pomoc do doby p�íjezdu zdravotník�. 

Z tohoto d�vodu by m�lo být sou�ástí kvalifikace každého hasi�e a policisty znalost 

postup� první pomoci p�i stavech bezprost�edního ohrožení života [5]. P�íslušníci HZS 

jsou pravideln� co p�l roku proškolováni v rámci zdravov�dy pracovníky ZZS nebo 

k tomu pov��enou osobou [24]. 

P�íslušníci HZS a Policie �R jsou povinni plnit své povinnosti i za podmínek 

ohrožení svého života a disponují osobními ochrannými pracovními prost�edky a jsou 

k jejich používání vycvi�eni. Zdravotni�tí záchraná�i jsou v p�ípad� ohrožení života 

zbavení povinnosti zásahu a nejsou vybaveni ochrannými pom�ckami [5]. 

Pokud je to možné, poskytují zdravotníci neodkladnou zdravotní pé�i bezprost�edn� 

po p�íjezdu na místo nešt�stí. Ale v situacích, kdy se postižení nacházejí na nep�ístupných 

místech, kam se není možné dostat bez pot�ebného vybavení (dýchací p�ístroje, lezecké 

vybavení apod.), je nutné, aby p�íslušníci HZS provedli vyprošt�ní ran�ných a dále je 

jejich úkolem technické zabezpe�ení podmínek zásahu. Policie �R má na starost zajišt�ní 

místa nešt�stí a organiza�ní opat�ení pro zajišt�ní bezpe�nosti zasahujících tým� [5, 27].  

Zdravotníci vždy upozor�ují hasi�e o možných rizicích, která hrozí ran�ných 

osobám, aby se jich mohli v rámci možností p�i vyproš�ování vyvarovat [5]. 

Koordinace jednotlivých složek IZS je nejvíce využívaná p�i dopravních  nehodách. 

K �ešení této mimo�ádné události vyjížd�ní všechny složky v závislosti na závažnosti 

nehody. Na míst� zásahu provád�jí složky IZS �innosti, ke kterým jsou ur�eny. ZZS 

zajiš�uje neodkladnou p�ednemocni�ní pé�i, jednotky požární ochrany vyproš�ují zran�né 

z havarovaných vozidel a zajiš�ují vozidla proti vzniku požáru, Policie �R reguluje a �ídí 
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dopravu a zjiš�uje p�í�iny dopravní nehody. Všechny tyto �innosti jsou vzájemn� 

provázány [24]. 

Obecn� lze sou�innost s HZS a Policií �R popsat v n�kolika krocích. 

 

Úkoly provád�né HZS p�i spolupráci se ZZS: 

� vyproš�ování a nošení ran�ných 

� použití metody START p�i p�edt�íd�ní ran�ných – je-li t�eba dle rozhodnutí 

vedoucího léka�e a velitele zásahu HZS 

� osv�tlení plochy zásahu a obvazišt� p�i zhoršené viditelnosti 

� postavení stan� na míst� dle dohody s vedoucím léka�em 

� p�enášení, p�ekládání a nakládání pacient� na obvazišti [27]. 

 

Úkoly provád�né Policií �R p�i spolupráci se ZZS: 

� okamžité uzav�ení oblasti v okolí místa zásahu, vyzna�ení a hlídání zóny 

oprávn�nosti vstupu 

� evidování a revidování po�tu postižených, ú�ast p�i identifikaci 

� výpomoc p�i zna�ení obvazišt�, koridor�, výse�í 

� ur�ení a zajišt�ní odsunové trasy 

� ur�ení plochy pro otá�ení vozidel (pokud je to nutné) 

� zajišt�ní, vyzna�ení a st�ežení p�istávací plochy pro vrtulník 

� dohled nad vyzna�eným prostorem pro ukládání zem�elých [27]. 

 

ZZS také využívá dobré spolupráce s HZS v p�ípadech, kdy se nemohou dostat do 

bytu postiženého. V takové situaci je t�eba dve�e vylomit a ZZS k tomu nemá dostate�né 

prost�edky. Další možná spolupráce nastává v p�ípadech, kdy je t�eba p�enést pacienta 

s velkou váhou.  

V horských oblastech je velice významná spolupráce s Horskou službou. Ta bývá 

�asto na míst� události d�íve než posádka ZZS. V zimních m�sících je pomoc Horské 

služby nezbytná zejména z d�vodu nep�ístupného terénu a možnost využití sn�žných 

skútr� jak pro dopravu zdravotník� k ran�nému, tak i pro jeho p�evoz k sanitce.  
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Komunikaci mezi složkami IZS p�i mimo�ádných událostech zajiš�uje opera�ní a 

informa�ní st�edisko IZS. Aby byly p�edávané informace aktuální, je t�eba udržet spojení 

na dvou úrovních: 

1) místo zásahu s opera�ním st�ediskem 

2) opera�ní st�ediska mezi sebou. 

Nejproblemati�t�jší a nejnáro�n�jší je propojení místa zásahu s opera�ním 

st�ediskem. Informace je nutné nejen odesílat, ale i p�ijímat. Ministerstvo vnitra je povinno 

umožnit složkám IZS krizovou komunikaci v ú�elové telekomunika�ní síti Ministerstva 

vnitra [24]. Krizová komunikace je p�enos informací mezi státními orgány, územními 

samosprávnými orgány a mezi složkami IZS za využití prost�edk� hlasového a datového 

p�enosu informací ve�ejné telekomunika�ní sít� i vybranou �ástí neve�ejných 

telekomunika�ních sítí [39]. 
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7 Akceschopnost  

 
Analýzou rešerše jsem zjistila, že se akceschopností ZZS nezabývá žádná literatura 

ani legislativa. Budu tedy p�i posuzování akceschopnosti ZZS vycházet ze zákona o 

požární ochran� [42] a jeho provád�cích p�edpis�, které se akceschopností zabývají. 

Akceschopnost je �ešena u HZS a u jednotek požární ochrany. V následujících 

podkapitolách se zam��ím pouze na popis �ešení akceschopnosti u HZS, jelikož je stejn� 

jako ZZS profesionální jednotkou, která zajiš�uje nep�etržitý provoz. 

 

7.1 Akceschopnost HZS 

 

Podle vyhlášky [34] se akceschopností požární jednotky rozumí organiza�ní, 

technická a odborná p�ipravenost sil a prost�edk� k provedení zásahu. Jednotka je 

akceschopná, jestliže: 

a) po�etní stav hasi�� a vnit�ní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením 

této vyhlášky a jednotka je schopna uskute�nit výjezd na zásah v �asovém 

limitu 

b) hasi�i mají osv�d�ení o odborné zp�sobilosti pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají, a v jednotce je provád�na pravidelná odborná p�íprava 

c) má za ú�elem provedení zásahu p�ipravenou požární techniku a v�cné 

prost�edky požární ochrany a jsou spln�ny podmínky pro použití požární 

techniky a v�cných prost�edk� požární ochrany. 

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, a to bu	 v písemné nebo 

v elektronické podob�, která se uchovává po dobu 5 let. Dokumentací se rozumí: 

• strážní kniha 

• dokumentace o pravidelné odborné p�íprav� 

• díl�í zpráva o zásahu nebo zpráva o zásahu 

• taktické postupy pro jednotlivé �innosti jednotky p�i zásahu a dokumenty pro 

orientaci v územním obvodu jednotky 

• stani�ní protokol rádiových služeb a záznamy o zkouškách spojovacích 

prost�edk� pro opera�ní �ízení 

• záznamy o provád�ní pravidelných kontrol. 
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7.1.1 Po�etní stav hasi�� a vnit�ní organizace jednotky 

 
Vnit�ní organizace jednotky a po�etní stav hasi�� jsou popsány ve vyhlášce [34] a 

jsou velice d�ležité pro zvládnutí jakékoliv mimo�ádné události.  

Jednotku tvo�í požární technika a v�cné prost�edky požární ochrany a velitelem 

stanovený po�et �len�. Hasi�i jsou v jednotce rozd�lení do �et, družstev, družstev o 

zmenšeném po�tu stav� a skupin. Základní a minimální po�etní stav �len� jednotky HZS 

na sm�n� je uveden v p�íloze �. 3 a 4 této vyhlášky. 

 

7.1.2 Osv�d�ení o odborné zp�sobilosti 

 
Hasi�i musí mít osv�d�ení o odborné zp�sobilosti pro danou funkci, kterou 

v jednotce zastávají. Své odborné znalosti a praktické dovednosti hasi�i ov��ují zkouškou 

odborné zp�sobilosti. Osv�d�ení o odborné zp�sobilosti se vydává na 5 let a poté je t�eba 

zkoušku op�t provést [34]. 

 

7.1.3 Požární technika a v�cné prost�edky požární ochrany 

 
Požární techniku a v�cné prost�edky požární ochrany lze za�adit do vybavení 

jednotek pouze tehdy, vyhovují-li stanoveným technickým podmínkám. Mohou je používat 

pouze hasi�i, kte�í mají p�íslušné osv�d�ení o odborné zp�sobilosti (nap�. obsluha 

motorové pily, používání dýchací techniky atd.) a jejichž schopnost používat tuto techniku 

nebyla snížena ze zdravotních d�vod� [34]. 

Požární techniku a v�cné prost�edky požární ochrany je možné používat pouze 

tehdy, pokud byla provedena kontrola provozuschopnosti p�ed jejich za�azením k jednotce, 

p�ed použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek daných 

výrobcem [34]. 
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8 Dostupnost 

 

Aby byla poskytnuta rychlá a ú�inná pomoc, respektive aby byl zásah efektivní, je 

d�ležité, aby byla maximáln� dostupná. Kritéria dostupnosti jsou: 

• hustota dislokace záchranných jednotek 

• rychlost jejich aktivace 

• dojezdová vzdálenost 

• rychlost p�esunu [19]. 

V�tší množství sil a prost�edk� se obvykle soust�e	uje v místech s v�tší hustotou 

zalidn�ní a v místech, kde je riziko vzniku mimo�ádné události v�tší, nap�. v pr�myslových 

oblastech. Svou polohou snižují záchranné jednotky vzdálenost mezi nimi a potenciálním 

místem vzniku mimo�ádné události. Vzdálenost a dojezdové �asy záchranných služeb jsou 

jedním ze základních aspekt� dostupnosti [19]. 

Dalším d�ležitým prvkem je aktivace systému. Aktivací se rozumí zp�sob, jakým je 

záchranná složka vyrozum�na o vzniku mimo�ádné události a jaká je následná reakce na 

výzvu [19]. 

 

8.1 Dostupnost a plošné pokrytí HZS 

 

Každá jednotka požární ochrany má svou opera�ní hodnotu. Ta vypovídá o 

schopnosti jednotky vykonávat �innost p�i zdolávání požár� a záchranných pracích p�i 

vzniku mimo�ádné události. Tuto opera�ní hodnotu tvo�í doba výjezdu po vyhlášení 

poplachu a územní p�sobnost. Doba výjezdu je �asový úsek od vyhlášení poplachu po 

výjezd jednotky z místa jejich dislokace. Územní p�sobnost p�edstavuje optimální 

vzdálenost pro dojezd jednotky na místo zásahu [6]. 

Organiza�ní struktura, vybavení a dislokace jednotek požární ochrany musí 

zabezpe�ovat pot�ebné množství sil a prost�edk� odpovídající stupni nebezpe�í území obce 

[6]. Podle stupn� nebezpe�í obce je stanovena doba dojezdu jednotky požární ochrany, jak 

je vid�t v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Tabulka plošného pokrytí (upraveno dle [34]) 

 
Tabulka plošného pokrytí 

Stupe� 
nebezpe�í 

území obce 

 
Po�et JPO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

A 2 JPO do 7 minut a další do 1 JPO do 10 minut I 
B 1 JPO do 7 minut a další do 2 JPO do 10 minut 
A 2 JPO do 10 minut a další do 1 JPO do 15 minut II 
B 1 JPO do 10 minut a další do 2 JPO do 15 minut 
A 2 JPO do 15 minut a další do 1 JPO do 20 minut III 
B 1 JPO do 15 minut a další do 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut a další do 1 JPO do 25 minut 
 

 

Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany se rozumí rozmíst�ní 

jednotek na území kraje [34]. 

P�i vyhlášení poplachu musí jednotka vyjet k místu zásahu nejpozd�ji do: 

a) dvou minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v této jednotce 

jako své povolání 

b) deseti minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu u této jednotky 

dobrovoln� vedle svého povolání 

c) p�ti minut u jednotky složené spole�n� z osob uvedených v písmenu a) a b) 

nebo osob smluvn� vázaných k pohotovosti v míst� svého bydlišt� [34].  

 

Podle územní p�sobnosti jsou jednotky požární ochrany rozd�leny do 6 kategorií. 

Jednotky požární ochrany I až III mají územní p�sobnost p�esahující katastrální území 

obce, jednotky IV až VI mají územní p�sobnost omezenou na obec nebo objekt z�izovatele  

(tabulka 4) [6]. 

 

Tabulka 4: Opera�ní hodnoty kategorií jednotek požární ochrany  

                           (upraveno dle [34]) 

 

 

Kategorie JPO pro ú�ely plošného pokrytí Opera�ní hodnoty 
kategorií JPO JPO-I JPO-II JPO-III JPO-IV JPO-V JPO-VI 

Doba výjezdu  (min) 2 5 10 2 10 10 

Územní p�sobnost (min) 20 10 10 není není není 

Druh JPO HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 
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8.2 Dostupnost a plošné pokrytí ZZS 

 

Dostupnost ZZS je stanovena vyhláškou [36] do 15 minut od p�ijetí tís�ové výzvy 

s výjimkou p�ípad� hodných zvláštního z�etele. Návrh zákona [20] po�ítá s dojezdovým 

�asem v rozmezí 5 až 20 minut podle aktuálních podmínek.  

Plán plošného pokrytí kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné 

služby je definován v návrhu zákona [20] a stanovuje po�et a rozmíst�ní výjezdových 

základen tak, aby území jednotlivých obcí byla dosažitelná ve stanovené dob� v závislosti 

na demografických, topografických a rizikových parametrech, minimální po�et 

výjezdových skupin a dojezdovou dobu pro jednotlivé oblasti. Výjezdová základna je 

pracovišt�, odkud je na pokyn operátora opera�ního st�ediska vysílána výjezdová skupina. 

Podle návrhu [23] by m�l být plán plošného pokrytí kraje napl�ován 

prost�ednictvím soustavy zdravotnické záchranné služby. Soustava ZZS p�edstavuje 

soubor všech pracoviš� na území kraje. Za vybudování této soustavy odpovídají kraje, 

které za tímto ú�elem z�izují pot�ebný po�et výjezdových základen, které jsou trvale 

dostupné. Soustava ZZS je sou�ástí bezpe�nostního systému státu dle platné Bezpe�nostní 

strategie �eské republiky. V pohrani�ních oblastech mohou být využity v rámci 

sou�innostního zásahu pro v�asné poskytnutí p�ednemocni�ní neodkladné pé�e síly a 

prost�edky okolního státu. 

Zkrácení doby poskytnutí léka�ské pomoci umož�uje LZS. LZS má rozhodující 

význam pro docílení co nejkratších �asových interval� od výzvy do dosažení místa zásahu. 

Stanovišt� LZS jsou z�izována tak, aby rádius jedné výjezdové skupiny LZS nep�ekro�il  

50 – 70 km, což je vzdálenost dosažitelná maximáln� do 15 minut [24]. 

Stanoviš� LZS je 10 a nacházejí se v krajských m�stech všech kraj� krom� 

Pardubického, St�edo�eského a Karlovarského a nazývají se Kryštof 1 až Kryštof 18. Osm 

z nich je provozováno soukromými spole�nostmi, jedna Leteckou službou Policie �R 

(Praha) a jedna Armádou �R (Plze�) [45]. 

LZS má i svou nezastupitelnou funkci p�i �ešení mimo�ádných událostí. Posádka 

vrtulníku má v�tší p�ehled než pozemní jednotky, dokáže p�esn� lokalizovat prostor vzniku 

mimo�ádné události, naviguje pozemní síly a prost�edky všech složek IZS a podává o 

vývoji situace p�esné informace [24]. V p�ípad�, že nelze provést p�istání vrtulníku 

z d�vodu nevyhovujícího terénu, �eší se záchrana pomocí podv�su pod vrtulníkem. Poté je 

ran�ný transportován na místo vhodné pro p�istání, kde se pacient naloží do vrtulníku. 
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9 Kritická infrastruktura 

 
Pod pojmem kritická infrastruktura se v �eské republice rozumí výrobní a 

nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunk�nost by m�la závažný dopad na bezpe�nost 

státu, ekonomiku, ve�ejnou správu, zabezpe�ení základních životních pot�eb obyvatelstva a 

další oblasti nezbytné pro zachování základních funkcí státu [2]. 

V �eské republice bylo vytipováno 10 oblastí infrastruktury a v jejich rámci 

stanoveno 43 služeb a produkt�, které jsou d�ležité pro fungování spole�nosti za krizových 

situací. Mezi tyto vytipované služby pat�í i složky záchranného systému, tedy HZS, ZZS a 

Policie �R. Organizace, které zabezpe�ují provoz kritické infrastruktury, se nazývají 

subjekty kritické infrastruktury, v našem p�ípad� tedy subjekty záchranné infrastruktury 

[2]. 

Snahou spole�nosti je kritickou infrastrukturu chránit. V �eské republice se p�i 

ochran� této infrastruktury vychází z deklarace základních funkcí státu za krizových 

situací. Jedná se o práva, povinnosti a postupy orgán� ve�ejné správy vymezených zákony, 

jimiž stát udržuje kontrolu nad fungováním spole�nosti a zajiš�ováním základních pot�eb 

obyvatelstva za krizových situací [2]. 

Subjekty záchranné infrastruktury jsou povinny plnit své úkoly za každé situace. To 

tedy znamená, že musí být akceschopné i v situacích, kdy jsou samy ohroženy 

mimo�ádnou událostí [2]. 

Ochrana kritické infrastruktury je založena na realizaci opat�ení v oblasti stavební, 

fyzické a personální ochrany a ochrany informa�ních a telekomunika�ních systém�. 

Jednou z možností, jak stanovit úrove� akceschopnosti organizace p�i mimo�ádných 

událostech, je analýza pomocí kontrolního seznamu. Tuto metodu využívají nap�. 

v N�mecku [2]. 

Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole pln�ní p�edem 

stanovených podmínek a opat�ení [14]. Identifikace nebezpe�í a rizik pomocí kontrolního 

seznamu je velice snadná a rychlá. Výhodou je, že ho mohou používat i mén� zkušení 

pracovníci. Kontrolní seznam je t�eba p�izp�sobit konkrétním podmínkám. Je d�ležité, aby 

byl pravideln� kontrolován a aktualizován.  
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10 Akceschopnost ZZS 

 
Nastane-li mimo�ádná událost, je ZZS povinna jako základní složka IZS poskytnout 

pomoc ohroženému obyvatelstvu. V p�ípad�, že by bylo její fungování omezeno, 

znamenalo by to i omezení pomoci obyvatel�m. Schopnost ZZS poskytnout plánovanou 

pomoc je dána její akceschopností. Zkoumáním slabých míst m�žeme stanovit míru její 

neakceschopnosti, která koresponduje s její zranitelností [1]. 

P�i hodnocení akceschopnosti použijeme kontrolní seznam, který je �len�n do 

t�chto oblastí: 

• personální a odborná p�ipravenost 

• organizace jednotky 

• vybavenost technikou a za�ízením 

• dislokace a dojezdové �asy. 

 

10.1 Personální a odborná p�ipravenost 

 
Léka�i i neléka�ští pracovníci (zdravotnický záchraná� a všeobecná zdravotní sestra) 

ZZS musí po vystudování p�íslušné školy nejprve absolvovat nástupní praxi, tedy pracovat 

pod dohledem k tomu pov��eného kolegy, pokud cht�jí pracovat u ZZS. Podmínky pro 

získání odborné zp�sobilosti jsou uvedeny v zákonech [40, 41]. 

Odborná zp�sobilost pro výkon povolání léka�e se získává po absolvování 6-ti 

letého vysokoškolského studia v oboru všeobecné léka�ství. Poté léka� absolvuje 

specializa�ní vzd�lávání dle zvoleného oboru, které je ukon�eno atesta�ní zkouškou [40]. 

V p�ípad� léka�� ZZS se jedná o specializaci v oboru urgentní medicíny. Registrace se 

vydává na dobu 6 let, poté musí léka� zažádat o její prodloužení. B�hem této doby musí 

léka� získat v rámci celoživotního vzd�lávání alespo� 40 kreditních bod�. Ty m�že získat 

ú�astí nebo p�ednášením na odborných seminá�ích a konferencích �i publikací odborných 

�lánk�. 

Pro práci u LZS je nutné, aby letecký záchraná� m�l alespo� ro�ní praxi jako léka�  

�i záchraná� u RLP nebo RZP a musí absolvovat letový výcvik, který se skládá z navedení 

vrtulníku na p�istání, zajišt�ní bezpe�ného pohybu osob v blízkosti vrtulníku, p�íprava  

a provedení záchranných technik, použití intercomu, radiových pojítek a vizuálního 

dorozumívání [32]. 
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Zdravotnický záchraná� získá odbornou zp�sobilost k výkonu povolání po 

absolvování bakalá�ského studijního oboru pro p�ípravu zdravotnických záchraná��, oboru 

diplomovaný zdravotnický záchraná� na vyšší zdravotnické škole nebo oboru zdravotnický 

záchraná� na st�ední zdravotnické škole.  

Neléka�ští zdravotni�tí pracovníci provád�jí v rámci p�ednemocni�ní neodkladné 

pé�e �innosti: 

• bez odborného dohledu bez indikace – �innost, kterou lze provést bez 

indikace léka�e a bez ohledu na jeho p�ítomnost a dosažitelnost rady 

• bez odborného dohledu na základ� indikace léka�e – �innost lze provést bez 

ohledu na p�ítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci léka�e 

• pod odborným dohledem – �innosti lze provést p�i dosažitelnosti rady léka�e, 

pop�. zdravotnického pracovníka zp�sobilého k dané �innosti 

• pod p�ímým vedením – �innost lze provést pouze v p�ítomnosti léka�e, pop�. 

zdravotnického pracovníka zp�sobilého k provedení dané �innosti v ur�eném 

rozsahu [11]. 

 

Samostatná práce neléka�ského zdravotního pracovníka bez odborného dohledu je 

možná po získání Osv�d�ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Toto osv�d�ení se vydává na dobu 6 let, poté se musí zažádat o jeho prodloužení [41] a 

obdobn� jako u léka�� musí i zdravotnický záchraná� získat 40 kreditních bod�, aby mu 

registrace byla prodloužena.  

Odborná p�íprava �len� výjezdových skupin probíhá pr�b�žn� na všech stanovištích 

ZZS. Po�et a typ cvi�ení ur�ují �editelé jednotlivých územních st�edisek, není dán jednotný 

p�edpis. P�íprava spo�ívá v: 

• teoretickém a praktickém opakování poskytování p�ednemocni�ní neodkladné 

pé�e – nap�. nácvik a prov��ení provedení srde�ní masáže na figurínách 

• seznamování se s novými p�ístroji a pom�ckami, které jsou uvád�ny do praxe 

• zajišt�ní informovanosti všech pracovník� o tom, kde jsou uloženy zásoby 

nutné pro použití v p�ípad� hromadného nešt�stí �i mimo�ádné události a jakým 

zp�sobem budou použity 

• pravidelné kontrole lék� a zdravotnických pom�cek (hygiena, sterilita, 

exspirace atd.) 
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• zajišt�ní bezporuchového systému mezi opera�ními st�edisky a jednotlivými 

výjezdovými skupinami (vysíla�ky, mobilní telefony, pagery) [24]. 

 

Sou�ástí odborné p�ípravy jsou také cvi�ení jednotlivých složek v rámci IZS. Na 

krajské úrovni jich probíhá p�ibližn� 10 za rok, na celostátní úrovni je to pouze jednou za 

pár let, jelikož takové cvi�ení je velice náro�né a nákladné. P�i t�chto cvi�eních jde 

zejména o koordinaci záchranných prací s HZS a Policií �R. 

Po�et zdravotnických pracovník� ZZS je dán vyhláškou [36] a odvíjí se od po�tu 

vozidel, kterými disponují jednotlivá stanovišt�.  

Posádku RLP tvo�í nejmén� t�í�lenný tým – léka�, zdravotnický záchraná� �i 

zdravotní sestra a �idi�, v n�kterých p�ípadech je p�ítomen i ošet�ovatel �i sanitá�. Posádka 

RZP je pouze dvou�lenná a tvo�í ji zdravotnický záchraná� a �idi�. Systém Rendez-vous 

má t�í�lennou posádku ve složení léka�, zdravotnický záchraná� a �idi�, kdy zdravotnický 

záchraná� nemusí být vždy p�ítomen. Posádku vrtulníku LZS tvo�í pilot, léka� a 

zdravotnický záchraná�. Podrobn�jší popis je uveden v kapitole 4.1.1. 

Posádky pracují ve dvousm�nném provozu, st�ídají se tedy po 12-ti hodinových 

sm�nách. U mnoha jednotek pracují léka�i a zdravotníci jak na plný úvazek, tak i na 

�áste�ný úvazek, tzv. externisté, kte�í odslouží pouze pár sm�n m�sí�n�. D�vodem je 

nedostate�ný po�et léka�� a zdravotník�. �idi�i jsou stálí zam�stnanci ZZS.   

V tabulce 5 jsou uvedeny ukazatele k posouzení personální a odborné p�ipravenosti 

jednotky ZZS. 
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Tabulka 5: Personální a odborná p�ipravenost (upraveno dle [3]) 

 

SLEDOVANÝ UKAZATEL ANO NE 
Personální a odborná p�ipravenost     
Odpovídá stávající po�etní stav personálu plánovanému stavu?     
Je personál vyškolen tak, aby to odpovídalo jeho �innostem?     
Ú�astní se personál dalšího vzd�lávání?     
Jsou identifikovány klí�ové a speciální funkce?     
Existuje dostatek náhradník� k obsazení t�chto funkcí?     

Jsou p�i p�ijímání nového personálu zohledn�ny jejich pot�eby 
a požadavky?     
Existuje plán pro p�ípad nep�ítomnosti v�tšího po�tu 
personálu?     

Jsou vedoucí pracovníci vyškoleni na plánování nouzového 
stavu?     
Jsou provád�na pravidelná cvi�ení?   
Je provád�na pravidelná teoretická a praktická p�íprava?   
Je provád�na pravidelná kontrola lék� a zdravotnických 
pom�cek?   
Je provád�na pravidelná kontrola spojového za�ízení 
(vysíla�ky, mobilní telefony, pagery)?   
Provádí se pravidelná školení BOZP?     
Provádí se pravidelné léka�ské prohlídky?     

 

 

10.2 Organizace jednotky 

 
ZZS není jednotnou organizací. Kompeten�n� spadá pod Ministerstvo zdravotnictví 

�eské republiky, ale z�izují ji kraje, pop�. n�která výjezdová stanovišt� jsou z�izována 

právnickými a podnikajícími fyzickými osobami [17]. 

ZZS je �len�na na územní st�ediska, která se dále d�lí do územních celk� a do 

jednotlivých výjezdových stanoviš�. Každý územní odbor má svého �editele, který podléhá 

�editeli p�íslušného územního st�ediska a zdravotnické opera�ní st�edisko (viz kapitola 

4.1.2), které �ídí �innost výjezdových skupin. Územní odbor zajiš�uje p�ednemocni�ní 

neodkladnou pé�i ve své spádová oblasti, která v�tšinou odpovídají bývalým okres�m [13]. 

Jednotlivá st�ediska dále disponují pracovníky nezbytnými pro zajišt�ní �ídících, 

organiza�ních, technických, spojových a dalších logistických �inností. �asto je jejich 
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sou�ástí i útvar krizového managementu. Ten zabezpe�uje koordinaci krizového �ízení 

všech zdravotnických za�ízení v rámci svého spádového území [17]. 

Každé stanovišt� má k dispozici p�íslušný po�et posádek, které jsou roz�len�ny na 

výjezdové skupiny RLP, RZP, Rendez-Vous a LZS. 

V tabulce 6 jsou uvedeny ukazatele k posouzení p�ipravenosti organizace jednotky 

ZZS. 

 

Tabulka 6: Organizace jednotky (upraveno dle [3]) 

 

SLEDOVANÝ UKAZATEL ANO NE 
Organizace jednotky     
Odpovídá funk�ní složení jednotky ZZS stanovenému 
funk�nímu složení?     

Existují zásady pro �ešení provozních poruch a ke 
znovuobnovení provozu po poruše?     

Jsou události ohrožující bezpe�nost d�sledn� 
dokumentovány a vyšet�eny?     
Jsou výsledky šet�ení využívány k odstran�ní nedostatk�?     

Existují p�edpisy pro ohlašování událostí ohrožujících 
bezpe�nost?     
Existuje strategie pro zajišt�ní bezpe�nosti?     
Existují manuály pro �innosti, které mají být provedeny?     
Existují zásady krizové komunikace (informování 
zam�stnanc�, komunikace s ú�ady, médii a mezi 
jednotlivými opera�ními st�edisky)?     

Jsou zam�stnanci seznámeni se zásadami BOZP, PO a 
první pomoci?     
Jsou provád�na evakua�ní a protipožární cvi�ení?     

Jsou výsledky cvi�ení vyhodnocovány?     
Existují zásady pro zajišt�ní BOZP, technickou 
bezpe�nost, nouzový p�ívod el. proudu a nakládání s 
nebezpe�nými látkami?     

Existuje registr nebezpe�ných látek v organizaci?     

Jsou p�i návrhu opat�ení jednotlivých �ástí provozu 
zohled�ovány d�sledky výpadku této služby na samotný 
provoz?     

Jsou ur�eny kompetentní osoby?     
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10.3 Vybavenost technikou a za�ízením 

 
Sou�ástí územního a okresního st�ediska jsou výjezdové skupiny, technický úsek a 

krizový útvar zajiš�ující koordinaci postupu s ostatními složkami IZS [36]. 

Mezi základní funk�ní prostory za�ízení ZZS pat�í prostor opera�ního st�ediska, 

zázemí pro informa�ní a spojovou techniku, pracovišt� krizové p�ipravenosti, místnost 

�idi�� a zast�ešené stanovišt� dopravních prost�edk� [21]. 

Územní a okresní st�ediska jsou vybavena zdravotnickými, dopravními, spojovými 

a dalšími prost�edky a pracovníky odborn� zp�sobilými pro tuto �innost. Minimální 

vybavení územních a okresních st�edisek je upraveno zvláštním p�edpisem [36]. 

Výjezdové skupiny používají ke své �innosti speciáln� upravené a vybavené 

pozemní nebo vzdušné dopravní prost�edky, pracovní od�v a další pot�eby pro výkon 

odborné �innosti. Minimální úprava a vybavení dopravních prost�edk� jsou uvedeny ve 

zvláštním právním p�edpisu [36]. 

Vozidlo pro RLP je sanitní vozidlo typu C – vozidlo s uzav�enou karoserií, vozidlo 

pro setkávací systém Rendez-vous je osobní automobil combi nebo SUV automobil, 

pop�ípad� terénní automobil a vozidlo pro RZP je sanitní vozidlo typu B – vozidlo 

s uzav�enou karoserií. Všechna vozidla musí spl�ovat podmínky pro provoz motorových 

vozidel na pozemních komunikacích [21].  

Vozový park je t�eba pravideln� obnovovat. Sanitní vozidlo je provozuschopné za 

b�žných podmínek 5 až 6 let, poté je t�eba jej nahradit. Vy�azená vozidla poté slouží jako 

záložní a používají se v p�ípad� poruchy nebo odcizení �i poškození vozu tzv. první linie. 

Vybavení sanitních vozidel a vrtulníku je uvedeno v p�íloze �.2. 

Zam�stnanci ZZS jsou vybaveni pracovním od�vem a obuví, které je vhodné pro 

výkon jejich práce. 

V tabulce 7 jsou uvedeny ukazatele k posouzení vybavenosti jednotky ZZS 

technikou a za�ízením. 
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Tabulka 7: Vybavenost technikou a za�ízením (upraveno dle [3]) 

 
SLEDOVANÝ UKAZATEL ANO NE 

Vybavenost technikou a za�ízením     
Je jednotka ZZS vybavena odpovídající technikou?     
Má jednotka ZZS k dispozici dostate�ný po�et dopravních 
prost�edk�?   
Je technické vybavení v odpovídajícím stavu?     

Vede se o provozu a údržb� techniky a za�ízení p�edepsaná 
dokumentace?     

Existují opat�ení k zajišt�ní náhrady p�i výpadku 
technického vybavení �i za�ízení?     
Jsou zam�stnanci ZZS vybaveni odpovídajícím pracovním 
od�vem a obuví?     
Jsou zam�stnanci ZZS vybaveni OOPP?     

 
 
 

10.4 Dislokace a dojezdové �asy 

 
Jak už bylo �e�eno výše, ZZS musí dojet na místo události do 15 minut od p�ijetí 

tís�ové výzvy, s výjimkou p�ípad� hodných zvláštního z�etele. Mezi takové výjimky pat�í 

špatná dopravní dostupnost místa (nap�. v p�íhrani�ních oblastech), nep�íznivé klimatické 

podmínky, dopravní zácpy ve m�stech apod.  

Dojezdovou dobou výjezdové skupiny je dána dostupnost ZZS. Dojezdová doba se 

po�ítá od chvíle p�evzetí pokynu k výjezdu s tím, že výjezdová skupina musí vyjet do  

2 minut.  

Dojezdová doba na místo události je dána také po�tem dostupných dopravních 

prost�edk�. V p�ípad� vzniku více událostí najednou je na dispe�erovi opera�ního st�ediska 

aby posoudil, která událost je naléhav�jší a k té vyšle výjezdové vozidlo p�ednostn�. 

Územní st�ediska záchranné služby sledují dojezdové �asy svých vozidel a vedou si 

o nich statistiky, ze kterých dokáží percentuáln� vyjád�it po�et dojezd� ve stanoveném 

�ase. 

Dislokace, neboli rozmíst�ní, jednotlivých stanoviš� ZZS je stanovena tak, aby byla 

pomoc poskytnuta ve stanoveném �ase. Zpravidla platí, že se výjezdová stanovišt� 

nacházejí v krajských m�stech a v bývalých okresních m�stech. 



 43 

P�i umíst�ní jednotky ZZS je také d�ležité, aby svou polohou a �inností 

neohrožovala své okolí, aby byl zajišt�n bezproblémový výjezd a p�íjezd zásahového 

vozidla a aby byla zajišt�na dodávka elektrické energie, plynu, vody a tepla [1]. 

V tabulce 8 jsou uvedeny ukazatele k posouzení dislokace a dojezdových �as� 

jednotky ZZS. 

 

Tabulka 8: Dislokace a dojezdové �asy (upraveno dle [1]) 

 

SLEDOVANÝ UKAZATEL ANO NE 
Dislokace a dojezdové �asy     
Je provoz jednotky ZZS zdrojem ohrožení pro okolí?     
Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen výpadkem 
dodávky elektrické energie?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen výpadkem 
dodávky plynu?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen výpadkem 
dodávky vody?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen výpadkem 
dodávky tepla?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen nesjízdností 
p�ístupových komunikací?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen 
technologickou havárií uvnit� objektu?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen lidským 
selháním?     

Je provoz jednotky ZZS omezen nebo ohrožen 
kriminálním jednáním?     

Je objekt jednotky ZZS vybaven za�ízeními nezbytnými 
pro udržení nouzového provozu? (nap�. topení)     

Je v okolí k dispozici objekt pro zajišt�ní náhradního 
provozu jednotky ZZS?     

Je zajišt�na dojezdová doba do 15 minut v celé spádové 
oblasti jednotky ZZS?     
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10.5 Vyhodnocení kontrolního seznamu 

 
Každá otázka kontrolního seznamu je dopln�na hodnotícím údajem „ano“ a „ne“. 

Každá otázka tedy musí být jednozna�n� zodpov�zena.  

Pro vyhodnocení kontrolního seznamu je pot�eba se�íst kladné odpov�di a ty 

porovnat s celkovým po�tem odpov�dí v seznamu. Tento pom�r poté vyjád�íme v % a dle 

tabulky 9 zjistíme míru akceschopnosti, respektive neakceschopnosti jednotky ZZS [1]. 

P�i vyhodnocování kontrolního seznamu je d�ležité porovnat získané údaje 

s požadovanými údaji. Ze zjišt�ných dat je pak t�eba vyvodit záv�ry a p�ijmout p�íslušná 

opat�ení. U zjišt�ných nedostatk� je t�eba ur�it, jak velký význam pro akceschopnost 

jednotky mají. Na záv�r je pot�eba stanovit strategii pro odstran�ní t�chto nedostatk�. 

 

Tabulka 9: Kritéria pro stanovení neakceschopnosti ZZS (p�evzato z [1]) 

 

Kladné odpov�di v % Neakceschopnost jednotky ZZS 
95 a více zanedbatelná 
70 - 94 nepravd�podobná 
50 - 69 možná 
20 - 49 pravd�podobná 
do 20 tém�� jistá 

 

 

Je nutné �íci, že neakceschopnost jednotky ZZS se až tak neprojeví p�i události 

malého rozsahu, jelikož m�že být nahrazena posádkou z jiného stanovišt�, i když 

pravd�podobn�  nebude spln�n dojezdový �as. To umožní eliminovat neakceschopnost 

místní jednotky ZZS. 

Neakceschopnost bude ale patrná p�i vzniku v�tší mimo�ádné události, kde je 

zapot�ebí zapojení co nejv�tšího po�tu osob a techniky [1]. 
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11 Záv�r 

 
Úkolem a cílem ZZS je poskytovat neodkladnou p�ednemocni�ní pé�i. Hlavním 

kritériem p�i záchran� lidského života je úrove� poskytnuté první pomoci. Ta je dána 

p�edevším odbornou zp�sobilostí zasahujících záchraná��. 

Akceschopnost ZZS se nejlépe projeví p�i mimo�ádné události s výskytem velkého 

po�tu ran�ných. Záchraná�i p�i b�žných každodenních zásazích, kdy na jednu posádku 

p�ipadá jeden až dva pacienti, jim mohou v�novat plnou pozornost.  P�i v�tším po�tu 

ran�ných se však musí p�eorientovat a jejich prioritou se stává záchrana co nejv�tšího 

po�tu  

z nich. K tomuto ú�elu slouží ZZS traumatologický plán, ve kterém je p�esn� dáno, jak má 

ZZS postupovat na míst� mimo�ádné události.     

St�žejní podmínkou pro zvládnutí mimo�ádné události je dobrá p�ipravenost a 

pravidelné nacvi�ování typových situací. 

Z hlediska p�ežití co nejv�tšího po�tu ú�astník� havárie a zmírn�ní následk� 

poran�ní u p�eživších je nejd�ležit�jší �ástí zásahu kvalitní t�íd�ní ran�ných, dob�e 

zorganizovaná léka�ská pomoc a organizovaný a cílený odsun postižených podle výsledk� 

t�íd�ní. 

D�ležitým aspektem p�i �ešení mimo�ádné události je sou�innost všech složek IZS. 

Významným krokem je z�izování spole�ných výjezdových stanoviš� jednotlivých 

záchranných složek. Tím se výrazn� snižuje �asová ztráta p�i p�edávání informací mezi 

jednotlivými opera�ními st�edisky a pomoc postiženému je tak poskytnuta co nejrychleji. 

Výsledkem zlepšení spolupráce záchranných složek je zvýšený po�et zachrán�ných. 

Spole�ná výjezdová stanovišt� jsou výhodná i z ekonomického hlediska. P�i �ešení 

mimo�ádné události je d�ležité, aby v prvotní zdravotnické �ásti byly nasazeny a zapojeny 

všechny dostupné síly a prost�edky složek IZS. 

Je velice d�ležité, aby se p�i zásahu zapojili p�i zdravotnické �ásti i p�íslušníci HZS, 

p�ípadn� Policie �R. Již p�i nácviku typových situací by m�la být sou�ástí zásahu 

spolupráce p�íslušného po�tu hasi�� a je na vedoucím léka�i, aby si jejich výpomoc zajistil. 

Díky zavedení IZS funguje spolupráce a koordinace jednotlivých záchranných 

složek na velice dobré úrovni. K pochybení dochází jen velmi z�ídka. Mohou být 

zp�sobena nap�. p�edáním nep�esných informací nebo psychickou zát�ží záchraná��.  
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Na zasahující záchraná�e jsou kladeny vysoké nároky, zvláš� p�i vzniku mimo�ádné 

události. Stres a psychická zát�ž k povolání záchraná�e však neodmysliteln� pat�í a týká se 

jak léka�� a zdravotnických záchraná��, tak i �idi�� a operátor�. K hlavním faktor�m 

psychické zát�že pat�í zejména práce v nuceném tempu a neodkladná resuscitace na míst� 

nehody. Opakovaným vystavením zát�žové situaci a získanými zkušenostmi však stres a 

psychická zát�ž klesá [32]. K zvládnutí zát�žových situací také napomáhá perfektní 

zvládnutí taktiky záchranných prací, používaných technických za�ízení a kvalitní vedení 

vedoucích pracovník�. Je velice d�ležité, aby záchraná� p�sobil pozitivn� a sebejist�, 

jelikož má jeho chování vliv i na zachra�ované. Pokud zná dob�e svou práci, m�že se pln� 

soust�edit jen na záchranu postižených. 

K bezchybnému zvládnutí koordinovaného postupu všech složek IZS na míst� 

mimo�ádné události je pot�eba neustále provád�t nácviky typových situací, využívat 

veškerou dostupnou techniku a pracovat na dobré komunikaci mezi jednotlivými 

opera�ními st�edisky. 

ZZS je základní složkou IZS a jsou na ni tedy kladeny stejn� vysoké nároky jako na 

hasi�e a policisty. Záchraná�i však nemají stejné podmínky k práci. Jelikož je �innost ZZS 

ošet�ena pouze formou vyhlášky [36], nemají pracovníci ZZS stejné pravomoci ani 

prost�edky ke své �innosti. Toto se odráží i v po�tu pracovník� ZZS, léka�� a záchraná��, 

kterých je nejmén� ze všech základních složek IZS. I p�es to, že zam�stnanci ZZS 

vykonávají velice náro�nou práci a co do objemu nejv�tší podíl práce, ve srovnání 

s p�íslušníky HZS �i Policie �R nemají jako jediní ze základních složek IZS žádné 

výhody, což má velice demotivující efekt a odráží se to i v nedostatku kvalitních 

pracovník�. 

Z�izovatelem ZZS jsou jednotlivé kraje. Vzhledem k tomu, že schválení zákona o 

ZZS je stále v nedohlednu, �ídí se jednotlivá za�ízení zvykovými a místními pravidly. Se 

vznikem územních st�edisek už ale dochází ke sjednocování pravidel alespo� na úrovni 

kraj�. ZZS je nestátní organizací, a proto je financována z krajského rozpo�tu a ze 

zdravotního pojišt�ní. Nejv�tší ekonomickou zát�ž p�edstavují venkovská za�ízení 

s nízkým po�tem výjezd�. I p�es to je materiální vybavení ZZS na velice dobré úrovni. 

Cílem diplomové práce bylo vypracování zásad pro hodnocení akceschopnost ZZS. 

Akceschopnost p�edstavuje složitý systém a vzhledem k tomu, že se této tématice nev�nuje 

moc pozornosti, jediným záchytným bodem pro m� byl zákon o požární ochran� [42] a 

informace ÚSZS MSK. Z tohoto d�vodu jsem také popsala, jak je akceschopnost �ešena u 

HZS. 
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V práci jsem se zam��ila na postup a �innost ZZS p�i mimo�ádných událostech a na 

spolupráci ZZS s ostatními složkami IZS. 

P�i postupu ZZS na míst� mimo�ádné události je velice d�ležité, aby se všichni 

zdravotníci �ídili páte�ním postupem ZZS, který je t�eba p�izp�sobit aktuálním 

podmínkám. Proto je jeho znalost st�žejní p�i �ešení mimo�ádné události. 

Velkým p�ínosem p�i záchran� ran�ných na míst� události je sou�innost ZZS 

s ostatními složkami IZS. A�koliv probíhá jejich spolupráce na velmi dobré úrovni, je 

neustále pot�eba zlepšovat a zkvalit�ovat úrove� služeb všech složek podílejících se na 

poskytování neodkladné první pomoci.  

V práci jsem také zpracovala návrh zásad pro hodnocení akceschopnosti ZZS. Toto 

hodnocení jsem provedla formou kontrolního seznamu. Podle sledovaných ukazatel� jsem 

vytvo�ila 4 seznamy.  

Nejv�tší slabinou ZZS je p�edevším nedokonalá legislativa. Dokud nebude schválen 

zákon o ZZS, bude záchranná služba v nevýhod� z ekonomického hlediska oproti ostatním 

složkám IZS. To má za následek jak nedostatek dopravních prost�edk� a technického 

za�ízení, tak i špatné ohodnocení náro�né práce záchraná��. To m�že mít v d�sledku 

negativní dopad pro ob�any. 

Záv�rem bych cht�la �íci, že zpracované téma je nejen zajímavé, ale i aktuální a 

byla bych ráda, kdyby tato diplomová práce sloužila jako pobídka pro odborníky, aby se 

touto problematikou hloub�ji zabývali. 

 



 48 

12 Použitá literatura 

 
[1] Adamec, V.: Jednotky požární ochrany v ochran� obyvatelstva. Sborník p�ednášek 

mezinárodní konference Ochrana obyvatel 2008, Sdružení požárního a 

bezpe�nostního inženýrství, Ostrava, 2008, strana 1-8,  ISBN 978-80-7385-034-0, 

413 stran. 

[2] Adamec, V.: Kritická infrastruktura a jednotky požární ochrany. Sborník p�ednášek 

mezinárodní konference Požární ochrana 2007, Sdružení požárního a 

bezpe�nostního inženýrství, Ostrava, 2007, strana 6-10,  ISBN 978-80-7385-009-8. 

[3] Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Basisschutz für 

Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen. Dostupné na WWW: 

<www.bbk.bund.de/cln_027/nn_398734/SharedDocs/Publikationen/Publikationen_

20Kritis/Basisschutz__HiOrg.html>. 

[4] 
ur�ovi�, J.: Traumatologický plán ÚSZS. Dostupné na WWW: 

<files.dzzmills.webnode.cz/200000008.../Traumatologicky%20plan.ppt>. 

[5] Hasík, J.: Sou�innost zdravotnické záchranné služby s HZS �R a Policií �R. 

�asopis 112, �íslo 2/2008. 

[6] Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích. Zdravotn� sociální fakulta [online]. 

Legislativa IZS a složky IZS. Dostupné na WWW: <www.zsf.jcu.cz>. 

[7] Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích. Zdravotn� sociální fakulta [online]. 

Taktické �ízení p�i �ešení mimo�ádných událostí. Dostupné na WWW: 

<www.zsf.jcu.cz>. 

[8] Katastrofy.com [online]. Uhlí�, M.: „Podzim 05“- Základní poznatky z t�íd�ní 

ran�ných. Dostupné na WWW: <www.katastrofy.com>. 

[9] Kelnarová, J.: První pomoc II: pro studenty zdravotnických obor�. Grada 

Publishing a.s., 2007, str. 75-84. ISBN 802472183X. 

[10] Klicperová, Z.: Zdravotnický management hromadného postižení zdraví se 

zam��ením na zdravotnickou dokumentaci. Atesta�ní práce. Praha, Škola ve�ejného 

zdravotnictví, 2007. 

[11] Komora záchraná�� [online]. Koranda, A.: Zdravotnická záchranná služba – 

legislativa a kompetence NLZP. Dostupné na WWW: 

<www.komorazachranaru.cz>. 



 49 

[12] Léka�ská fakulta Masarykovy univerzity [online]. Urbánek, P.: Postup zdravotnické 

záchranné služby na míst� nešt�stí. Dostupné na WWW: <www.med.muni.cz/ 

Traumatologie/uszs/hn/HN_univ_traum.htm>. 

[13] Materiály a informace ÚSZS MSK. Stránky Územního st�ediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. Dostupné na WWW: <http://www.uszsmsk.cz>. 

[14] Ministerstvo vnitra �eské republiky [online]. Seznam – P�ehled metodik pro 

analýzu rizik. Dostupné na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ 

hasici/planovani/metodiky/mzprakp.pdf>. 

[15] Ministerstvo vnitra �eské republiky [online]. Stupe� poplachu IZS. Dostupné na 

WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/stupen-poplachu-izs.aspx>. 

[16] Ministerstvo vnitra – generální �editelství Hasi�ského záchranného sboru �eské 

republiky. T�íd�ní velkého po�tu ran�ných metodou START. Metodický list �íslo 

11/S. 

[17] Ministerstvo vnitra – generální �editelství Hasi�ského záchranného sboru �eské 

republiky. Zdravotnická záchranná služba. Metodický list �íslo 2/S. 

[18] Mizera, S.: Akceschopnost JSDH v okrese P�erov se zam��ením na požární 

techniku. Bakalá�ská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2008, 45 s. 

[19] Novák, T.: Analýza akceschopnosti složek IZS p�i mimo�ádných situacích 

vyžadujících trhací práce. Bakalá�ská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2005. 

[20] Odborový svaz zdravotnictví a sociální pé�e �R [online]. Vládní návrh, Zákon o 

zdravotnické záchranné služb�. Dostupné na WWW: 

<http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2008/vladni_navrh.pdf>. 

[21] P�íloha �. 8 k vyhlášce �. 434/1992 Sb. Požadavky na minimální technické a v�cné 

vybavení za�ízení zdravotnické záchranné služby a na minimální personální 

zabezpe�ení zdravotnické záchranné služby. 

[22] Sbor dobrovolných hasi�� Mníšek pod Brdy [online]. Volf, O.: Záchrana osob 

obecn� – aspekty provázející záchranu. Dostupné na WWW: <http://hmpb.wz.cz>. 

[23] Svaz zdravotnických pojiš�oven �R [online]. Návrh v�cného zám�ru zákona o 

Zdravotnické záchranné služb�. Dostupné na WWW: 

<http://szpcr.cz/reforma/zzs.pdf>. 

[24] Svobodová, K.: Studie možnosti spolupráce HZS a ZZS v rámci integrovaného 

záchranného systému. Diplomová práce. Ostrava, VŠB-TU, 2001. 90 s. 

[25] Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém. Sdružení požárního a 

bezpe�nostního inženýrství v Ostrav�, 2005. ISBN 80-86634-55-8. 



 50 

[26] Urbánek, P.: Hromadná postižení zdraví – modelové postupy a �ešení 

v p�ednemocni�ní pé�i. Diserta�ní práce. Brno, Masarykova universita, 2007. 

[27] Urbánek, P.: Spolupráce základních složek IZS p�i zásahu u hromadného postižení 

zdraví. �asopis 112, ro�ník VII, �íslo 7/2008. 

[28] Urbánek, P.: Visa�ka pro HPZ – karta pro léka�ské t�íd�ní a identifikaci p�i 

hromadném postižení zdraví. �asopis Urgentní medicína, �íslo 4/2008, str. 4-7. 

[29] Úrazová nemocnice v Brn� [online]. Urbánek, P.: Páte�ní postup ZZS k typovým 

�innostem IZS. Dostupné na WWW: <www.unbr.cz>. 

[30] Úrazová nemocnice v Brn� [online]. Valášek, J. a kol.: Spojení složek IZS p�i 

mimo�ádných událostech. Dostupné na WWW: <www.unbr.cz>. 

[31] Úrazová nemocnice v Brn� [online]. Verner, R.: Situa�ní zpráva pro opera�ní 

zdravotnické st�edisko z místa mimo�ádné události. Dostupné na WWW: 

<www.unbr.cz>. 

[32] Vavre�ková, A.: Stanovení a vyhledání pracovních rizik v�etn� opat�ení k jejich 

eliminaci u organizace – Územní st�edisko záchranné služby Moravskoslezského 

kraje. Bakalá�ská práce. Ostrava, VŠB – TU, 2008. 

[33] Vyhláška �. 429/2003 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 328/2001 Sb., o n�kterých 

podrobnostech zabezpe�ení integrovaného záchranného systému ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

[34] Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[35] Vyhláška �. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

[36] Vyhláška �. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné služb� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

[37] Wikipedie [online]. Mimo�ádná událost. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo�ádná_událost>. 

[38] Zákon �. 238/2000 Sb., o Hasi�ském záchranném sboru �eské republiky, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

[39] Zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých 

zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[40] Zákon �. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp�sobilosti a 

specializované zp�sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka�e, zubního 

léka�e a farmaceuta ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



 51 

[41] Zákon �. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp�sobilosti k výkonu 

neléka�ských zdravotnických povolání a k výkonu �inností souvisejících 

s poskytováním zdravotní pé�e a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 

neléka�ských zdravotnických povoláních) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[42] Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[43] Zákon �. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

[44] Záchranný kruh [online]. Mimo�ádné události – základní pojmy. Dostupné na 

WWW: <http://www.zachranny-

kruh.cz/mimoradne_udalosti/mimoradne_udalosti_zakladni_ 

pojmy.html>. 

[45] Zdravotnická záchranná služba hlavního m�sta Prahy [online]. Letecká ZZS. 

Dostupné na WWW: <http://www.zzshmp.cz>. 

[46] Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové [online]. Homola, A., Procházka, 

M.: Tvorba traumatologického plánu ZZS. Dostupné na WWW: <www.zsa.cz>. 

  

 

 

 

 



 52 
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JPO   Jednotka požární ochrany 
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Policie �R Policie �eské republiky 
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ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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P�íloha �.1 

 

Identifika�ní a t�ídící karta (p�evzato z [13]) 
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P�íloha �.2 

 

Vysv�tlivky k metod� START a ukázka štítk�:  

 

Tep - m��í se na kr�ní tepn� nebo na vnit�ním záp�stí na stran� palce stiskem t�í 

prst� ve sm�ru tepny. 

Kapilární pln�ní - hodnotí se úrove� prokrvení nehtového l�žka. Stiskem nehtu 

dojde ke zb�lení a povolením stisku k op�tovnému z�ervenání. Je-li doba reakce  

(zb�lání – z�ervenání) delší jak 2 sekundy, znamená, že dochází  

k nedokrvení kon�etin. M�žeme p�edpokládat vnit�ní krvácení, krvácení  

ze zlomenin, rozvíjející se šok. 

V�domí - hodnotí se reakce ran�ného na slovní nebo bolestivý podn�t.  

Polohování - ran�ného musíme polohovat, je-li:  

v bezv�domí - stabilizovanou polohou,  

p�i v�domí - uložit do takové polohy, která je nejvhodn�jší vzhledem k charakteru 

postižení a zabrání dušení, p�ípadn� jiným, život ohrožujícím stav�m. Tento výkon má 

zabránit udušení (zapadlým jazykem, zvratky), omezit rozvoj šoku, p�ípadn� zlepšit 

dýchání nebo ulevit bolesti (protišoková poloha, poloha p�i poran�ní hrudníku, 

mozkolebe�ním poran�ní, autotransfuzní atd.) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
(P�evzato z [13]) 
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P�íloha �.3 

 

Struktura traumatologického plánu ZZS dle Homoly a Procházky [47]: 

 

� cíle 

� aktivace traumatologického plánu dle stup�� 

1. stupe� – 0 až 10 postižených (jednotlivci) 

2. stupe� – 11 až 100 postižených 

3. stupe� – 101 až 1000 postižených 

4. stupe� – nad 1000 postižených 

� �innost opera�ního st�ediska ZZS 

- spolupráce s okolními opera�ními st�edisky 

� �innost na míst� mimo�ádné události 

� p�ehled sil a prost�edk� 

- vlastní síly ve služb� 

- vlastní síly po aktivaci 

- okolní zdroje 

- kapacita cílových zdravotnických za�ízení (ARO, JIP, opera�ní sály, po�et 

l�žek) 

� materiáln� technické zabezpe�ení 

� spojení 

- dostupné komunika�ní prost�edky a zp�sob komunikace 

� hlasové 

� datové  

� ostatní 

- celorepublikové frekvence 

- komunikace s ostatními složkami IZS 

- komunikace na míst� mimo�ádné události mimo vozidla 

� vyhodnocení zásahu 

� p�ílohy. 
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P�íloha �.4 

 

Vybavení sanitních vozidel a vrtulník�: 

 

-výrazné ozna�ení vozidla volacím znakem radiostanice na zádi st�echy vozu, 

- p�enosný reflektor pro vyhledávání osob v terénu, 

- náhlavní osv�tlovací souprava pro všechny �leny výjezdových skupin, 

- nádoba na zdravotnický odpad, 

- exten�ní dlahy pro dolní kon�etiny, 

- fólie nebo vak pro zem�elé, 

- hliníková fólie pro udržování t�lesné teploty, 

- automatický dýchací p�ístroj pro um�lou plicní ventilaci,  

- p�enosný defibrilátor s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG k�ivky a 

stimulátorem srde�ního rytmu, 

- glukometr elektronický, 

- lineární dávkova�, 

- dv� tlakové nádoby á 10 l na kyslík s  p�íslušenstvím k inhala�nímu podávání kyslíku 

v�etn�  polomasky, pr�tokom�ru a reduk�nímu ventilu, 

- dv� tlakové nádoby á 2 l na kyslík s p�íslušenstvím, 

- ru�ní dýchací p�ístroj a jeho p�íslušenství pro novorozence, d�ti a dosp�lé s možností 

p�ipojení ke zdroji medicinálního kyslíku, 

- pom�cky pro alternativní zajišt�ní dýchacích cest (laryngální maska, kombitubus aj.), 

- souprava pro koniopunkci d�tí a dosp�lých, 

- sada ústních a nosních vzduchovod�, 

- intraoseální jehly pro d�ti a dosp�lé, 

- trojcestná sonda žalude�ní, 

- odb�rová zkumavka pro odb�r hemokultury, 

- roztok dezinfek�ní s virucidním ú�inkem. 

 


